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22 січня, у День Соборності України, Президент Володимир Зеленський поклав 
квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, Президенту УНР Михайлу Гру-
шевському.

Також церемоніальна група встановила до підніжжя монумента кошик квітів.
«22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки 

тисяч українців. Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державо-
творення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не 
лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє», – зазначив Глава держави у 
своєму зверненні.

Володимир Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України біль-
ше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу.

«Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення 
її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Виконаймо свій обов’я-
зок перед майбутніми поколіннями – збережімо незалежність і соборність України», 
– закликав Президент.

У церемонії вшанування пам’яті Михайла Грушевського також взяли участь Голова 
Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керів-
ник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
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Дедалі актуальнішими стають по-
будова дієвої та гнучкої структури, 
здатної оперативно та адекватно реа-
гувати на будь-які міграційні ризики, 
та посилення аналітичної складової в 
діяльності служби. Про це йдеться в 
інтерв’ю голови Державної міграцій-
ної служби України Наталії Науменко 
для всеукраїнської газети «Міграція».

– Наталіє Миколаївно, назвіть, будь 
ласка, головні досягнення ДМС у 2021 
році.

– У 2021 році органами Державної мі-
граційної служби надано 4,4 млн адміні-
стративних послуг, що на 125% більше, 
ніж у 2020 році (3,5 млн адмінпослуг).

Як наслідок, у 2021 році від надання ад-
мінпослуг ДМС до Державного бюджету 
України надійшло 1 260 млн грн, що у 2 
рази більше за надходження 2020 року 
(599 млн грн), з яких 879,5 млн грн – до 
місцевих бюджетів.

З метою запобігання і протидії неле-
гальній міграції та іншим порушенням 
законодавства України у сферах міграції 
організовано проведення та участь у низ-
ці загальнодержавних та міжвідомчих 
заходів:

1) «Карпати 2021» – спеціальна міжві-
домча прикордонна операція у межах 
українсько-словацької, українсько-угор-
ської та українсько-румунської ділянок 
державного кордону;

2) «Мігрант» – загальнодержавний ці-
льовий профілактичний захід з нагляду 
та контролю за виконанням законодав-
ства в сферах міграції;

3) «Кордон 2021» – спільна з Держпри-
кордонслужбою прикордонна операція 
з протидії незаконному перетинанню 
українсько-російської та українсько-бі-
лоруської ділянок Державного кордону;

4) «Трудова міграція» – спільні з Дер-
жпраці заходи щодо здійснення нагляду 
та контролю за виконанням законодав-
ства в сферах міграції;

5) «Полісся 2021» – посилення охоро-
ни та захисту українсько-білоруської ді-
лянки державного кордону та участь в 
Об’єднаних тактико-спеціальних занят-
тях.

Як наслідок, у 2021 році на території 
держави працівниками ДМС виявлено 8 
308 нелегальних мігрантів, що майже у 2 
рази більше, ніж у 2020 році (4 197).

Здійснено підготовчі заходи до переве-
дення у 2022 році в електронний вигляд 

паперових справ про оформлення грома-
дянства України. Це дозволить одночас-
но провести перевірку зазначених справ, 
встановити факти незаконного набуття 
громадянства України та запобігти мож-
ливим випадкам внесення змін до мате-
ріалів справ.

– Торік парламент і уряд прийняли 
низку рішень з метою спрощення про-
цедури оформлення паспорта громадя-
нина України, електронної реєстрації 
місця проживання та інші рішення 
щодо адміністративних послуг служ-
би. Які переваги цих новацій?

–Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 01.09.2021 № 1109 «Про внесення 
змін до порядків, затверджених постано-
вами Кабінету Міністрів України від 4 
червня 2014 № 289 і від 25 березня 2015 
№ 302» Уряд затвердив зміни, які спро-
щують процедуру оформлення паспорта 
громадянина України. Постанова набра-
ла чинності 2 листопада 2021 року. 

Ухвалені зміни, зокрема, надають мож-
ливість громадянам України:

• оформити паспорт громадянина Укра-
їни у формі картки за місцем звернення, 
у тому числі особам, які проживають на 
тимчасово окупованій території Украї-
ни;

• оформити паспорт особам, щодо яких 
тримання під вартою обрано як запобіж-
ний захід;

Початок, продовж. на стор. 10

22 січня 2022 року – День соборності України 29 січня 2022 року – День пам’яті Героїв Крут

Публічний звіт Голови 
ДМСУ Н.М. Науменко

Документування осіб без 
громадянства...

Благодійна допомога Історія та люди

У День Соборності Президент України взяв участь у 
вшануванні пам’яті Михайла Грушевського

Наталія Науменко, голова Державної міграційної 
служби України: «Пріоритети сьогодення – 

прогнозування міграційних ризиків та своєчасне 
реагування на них»
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У Міністерстві внутрішніх справ України

«Кібератака, яка сталася в ніч з 13 на 14 
січня, була однією з найбільших за ос-
танні декілька років. Вона була спрямо-
вана на 70 державних установ і держав-
них органів. Це фактично свідчить про 
те, що ця атака була масовою, скоорди-
нованою і, як стверджують наші фахівці 
з кіберполіції, СБУ та Держспецзв’язку, 
– не була спрямована на шифрування 
даних для подальшого продажу, а саме 
на знищення цих даних. Саме тому ми 
можемо стверджувати, що ця кіберата-
ка була здійснена спецслужбами нашого 
сусіда, держави-агресора», – сказав Де-
нис Монастирський.

Очільник МВС поінформував, що це 
вже не перша кібератака, яка здійсню-
валася на державні органи та установи. 
Міністр підтвердив, що портал «Дія» в 
нормі і зламати його не вдалося.

«Щодо кібератаки на державний пор-
тал «Дія» можу стверджувати, що дані 
не постраждали. Такі висновки надали 
наші спеціалісти з кіберполіції. Вони 
провели аналіз даних, які начебто пропо-
нувалися з порталу «Дія». Це виявилися 
зовсім інші дані і це не було зливом ін-
формації. Дана інформація вже була ві-
дома, пропонувалася і продавалася ще 
до 2019 року, тому нічого нового в руки 
зловмисники не отримали», – зазначив 
Міністр внутрішніх справ.

Денис Монастирський наголосив, що 
«Дія» – це портал, який дає доступ до 
інших державних ресурсів, які самі по 
собі мають системний комплекс захисту 
інформації. Наразі інформації про осіб 
нічого не загрожує.

«Набагато більше людям загрожує 
особиста недбалість, коли зловмисники 
можуть підгледіти PIN-код, дату випус-
ку карти, секретний код, або телефоном 
виманюють дані для зняття коштів з 
карток українців. На жаль, за останній 
рік – це сотні мільйонів гривень, які були 
вилучені саме таким шляхом», – сказав 
Очільник МВС.

Крім цього, Міністр розповів про ти-
пові шахрайські схеми, а саме сайти, де 
пропонуються товари, яких просто не іс-
нує в реальності: «Громадяни переказу-
ють кошти на рахунок, після чого шахраї 
обривають з ними зв’язок і вони зверта-
ються до кіберполіції. Ми, звичайно, ви-
криваємо всі сайти, вимагаємо їх закрит-
тя, але вони з’являються знову і знову. 
Тому, в першу чергу, українцям необхід-
но бути обережними з передачею особи-
стих даних і елементарно виконувати дії, 
які захистять від більшості небезпек, що 
можуть очікувати у кіберпросторі».
70% повідомлень про за-

мінування надходять із РФ 
та Білорусі, – Денис Мо-

настирський
В ефірі програми «Подробиці тижня» 

Міністр внутрішніх справ Денис Мо-
настирський розповів про серію псевдо-
замінувань, яка прокотилася країною в 
останній місяць.

Він повідомив, що за цей період до 
МВС надійшло понад 500 повідомлень 
про замінування. Це становить полови-
ну від усіх подібних заяв, які надійшли 
до правоохоронців за весь минулий рік.

Міністр зазначив, що це говорить про 
те, що псевдомінування дедалі частіше 
використовується як інструмент гібрид-
ної війни.

За даними представників кіберполіції 
та інших правоохоронних органів, які 
розслідують ці справи, біля 70% таких 
повідомлень надходять або з окупова-
них територій, або з РФ. Ще частина – з 
Республіки Білорусь і лише одне з п’я-
ти повідомлень надходить із території 
України. Це не тільки дзвінки, а й пові-
домлення на електронну пошту.

«Дуже важко встановити суб’єкта, 
який надіслав це повідомлення, бо ча-
сто ми доходимо до певної межі. На-
приклад, IP-адреса, яка прив’язана до 
електронної пошти і знаходяться на 
території РФ», – розповів Денис Мо-
настирський.

Очільник МВС зазначив, що в Україні 
до таких правопорушень часто причет-
ні неповнолітні. Вони не можуть бути 
притягнуті до кримінальної відпові-
дальності, але кожен має зрозуміти, на-
скільки велику шкоду це спричиняє жи-
телям міст, тим хто прибуває в аеропорт, 
на вокзал, чи просто ходить до школи.

«Перш за все хочу сказати що всі, 
більше ніж 500 повідомлень, вияви-
лись фейковими. На жаль, це означає, 
що мінімізувати їх найближчим часом 
буде дуже непросто, тому що це дійсно 
є одним з інструментів гібридної війни. 
Чи відпускати дітей у школу? Так, зви-
чайно! Ми маємо підкреслити, що це 
не перериватиме звичайне життя. Діти 
ходитимуть до школи, працюватимуть 
держустанови та торгові центри», – ска-
зав Монастирський.
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Відбулося підписання Меморандуму 
про співпрацю між Міністерством вну-
трішніх справ України та Міжнародним 
центром оборони та безпеки (International 
Center for Defence and Security – ICDS) в 
рамках естонсько-української програми 
«Стійка Україна».

Заступниця Міністра внутрішніх справ 
України Мері Акопян висловила вдяч-
ність естонським партнерам за послі-
довність у реалізації спільних планів, 
за актуальні та якісні дослідження без-
пекових питань та практичну допомогу 
Україні.

«Завдяки послідовній підтримці естон-
ських партнерів та імплементації їхнього 

досвіду, ми поступово вдосконалюємось 
та виходимо на новий рівень розвит-
ку системи МВС», – зазначила Мері 
Акопян.

Нагадаємо, у жовтні минулого року 
представники ICDS запропонували 
МВС долучитися до реалізації проєкту 
«Посилення стійкості України шляхом 
розвитку регіонального досвіду з питань 
безпеки», що втілюється за підтримки 
Міністерства закордонних справ Естонії 

та посольства США в Україні.
Проєкт «Посилення стійкості України 

шляхом розвитку регіонального досвіду 
з питань безпеки» передбачає проведен-
ня міжсекторальних та інтердисциплі-
нарних симуляційних кризових навчань 
з метою зміцнення національної стійко-
сті у розрізі інформаційної безпеки, кри-
зової та стратегічної комунікації.

Серія дводенних заходів відбудеть-
ся протягом січня-травня 2022 року у 
восьми містах України: Сумах, Дніпрі, 
Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Мико-
лаєві, Харкові та Одесі.

У навчаннях візьмуть участь полі-
цейські, гвардійці, надзвичайники та 

прикордонники спільно з відповідними 
представниками місцевих адміністра-
цій, СБУ та ЗСУ, територіальної оборо-
ни, а також ЗМІ та лідерами суспільної 
думки.

«Це хороший початок нашої співпра-
ці. Сподіваюся, ми створимо ефектив-
ний майданчик для взаємодії всіх учас-
ників проєкту», – зазначила заступниця 
Очільника МВС. 
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З початку року, завдя-
ки використанню про-
грамного забезпечення 
SafeBorder, прикордон-
ники провели перевір-
ку COVID-сертифікатів 
майже у 240 тис. осіб, які 
прибули в Україну

Співробітники Дер-
жавної прикордонної 
служби України задля 
запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції 
продовжують здійсню-
вати перевірку докумен-
тів про негативний ре-
зультат тестування або 
одужання від хвороби, а 
також COVID-сертифі-
катів, що підтверджують 
вакцинацію громадян. 
Для цього в пунктах про-
пуску на державному 
кордоні охоронці кордо-
ну використовують елек-
тронні пристрої з про-
грамним забезпеченням 
SafeBorder.

Тільки з початку року 
з використанням цього 
програмного забезпечен-
ня прикордонники прове-
ли перевірку COVID-сер-
тифікатів майже у 240 
тис. осіб, які прибули 
в Україну. В результаті 
перевірки виявлено 114 
підроблених сертифі-
катів. Зазначимо, що за 
використання завідомо 

підроблених документів 
передбачена криміналь-
на відповідальність за ч. 
4 ст. 358 ККУ «Підро-
блення документів, печа-
ток, штампів та бланків, 
збут чи використання 
підроблених документів, 
печаток, штампів».  

Нагадаємо, Держав-
на прикордонна служба 
України розпочала засто-
совувати електронну пе-
ревірку COVID-сертифі-
катів, що підтверджують 
вакцинацію громадян, 
ще наприкінці серпня 
минулого року. Це стало 
можливим завдяки спіль-
ній роботі Міністерства 
охорони здоров’я, Мініс-
терства цифрової тран-
сформації, Міністерства 
внутрішніх справ та Дер-
жприкордонслужби на 
виконання рішень Уряду 
України. Зрештою, при-
кордонники отримали 
електронні пристрої з 
програмним забезпечен-
ням SafeBorder. Воно 
передбачає можливість 
автоматизованої перевір-
ки чинності документа 
та його приналежнос-
ті відповідній особі під 
час перетинання кор-
дону України. Кожен 
COVID-сертифікат має 
унікальний електронний 

ідентифікатор та QR-код.
Для здійснення пе-

ревірки прикордонни-
ки сканують приладом 
QR-код наданого гро-
мадянами сертифікату 
та отримують на екрані 
електронного пристрою 
підтвердження статусу 
документа.

На сьогодні до довір-
чої мережі цифрових 
COVID-сертифікатів 
під’єднані десятки кра-
їн, серед яких як країни 
ЄС, так і ті, які не є його 
членами.  

Варто зазначити, що 
програмне забезпечення 
постійно оновлюється в 
залежності від розши-
рення списку країн чи 
доопрацювань для по-
кращення роботи систе-
ми.

Вкотре наголошуємо, 
що не варто використо-
вувати підроблені сер-
тифікати як на в’їзд в 
Україну, так і для поїзд-
ки за кордон. Якщо таку 
фальшивку виявлять 
правоохоронці країни 
прямування, то поруш-
ники також нестимуть 
відповідальність згідно 
з законодавством тієї 
країни, до якої пряму-
ють.

mvs.gov.ua

На Чернігівщині Координаційною 
групою Антитерористичного центру 
при Управлінні СБУ проведено нав-
чання з нейтралізації ворожої дивер-
сійної групи поблизу північного кор-
дону.

За легендою тренувань, на терито-
рію контрольованого прикордонного 
району Чернігівської області прони-
кла диверсійно-розвідувальна група. 
Умовні диверсанти планували завдати 
державі значних економічних збитків 
і дестабілізувати суспільно-політич-
ну обстановку в прикордонних райо-
нах України.

Тренування проводили в умовах, 
максимально наближених до реаль-

них. 
Крім прикордонників Чернігівсько-

го загону, у заходах брали участь під-
розділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Нацпо-
ліції, Державної служби спецзв’язку 
та захисту інформації, а також пред-
ставники органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування.

mvs.gov.ua

Кібератака на органи державної влади, яка 
сталася у ніч на 14 січня, була спланована і 

проведена спецслужбами держави-агресора, – 
Денис Монастирський

МВС долучилося до міжнародного проєкту 
«Посилення стійкості України шляхом розвитку 

регіонального досвіду з питань безпеки»

У 2022 році на кордоні виявили понад 100 
підроблених COVID-сертифікатів

Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські взяли 
участь у антитерористичних навчаннях
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У Державній міграційній службі України

Відбулася зустріч пред-
ставників Державної мі-
граційної служби Укра-
їни з консулом, першим 
секретарем Посольства 
Японії в Україні паном 
Окабаяші Дайсуке.

У ході зустрічі сторо-
ни обговорили актуаль-
ні питання, пов’язані 

з перебуванням грома-
дян Японії на території 
України та перспективи 
двосторонньої співпра-
ці, зокрема можливість 
підписання Меморанду-
му про співробітництво 
в міграційній сфері між 
ДМС та вповноважени-
ми органами Японії.

Також японські дипло-
мати ознайомилися з прі-
оритетними завданнями 
і функціями ДМС та її 
територіальних органів, 
досвідом впровадження 
біометричних докумен-
тів в Україні та прогре-
сом в питаннях діджи-
талізації міграційних 
процесів.

Під час зустрічі пан 
Окабаяші Дайсуке від-
значив вагомі досягнен-
ня України в міграцій-
ній сфері та подякував 
Державній міграційній 
службі України за плідну 
співпрацю.

Крім того, сторони до-
мовилися докласти мак-
симальних зусиль для 
розвитку подальшого 
співробітництва між краї-
нами в міграційній сфері.

dmsu.gov.ua

«Належне грошове забезпечення пра-
цівників системи МВС було і є моїм 
пріоритетом з перших днів роботи на 
посаді Міністра.

Головний підхід – підвищувати зарпла-
ти й виплати необхідно системно й пла-
ново, базуючись на досягненні конкрет-
них результатів роботи.

Команда МВС шукала рішення цієї не-
простої проблеми. І з нового року є пер-
ші результати.

Враховуючи, що у бюджетах на остан-
ні два роки не було закладено коштів на 
підвищення грошового забезпечення, а 
доплати відбувались точково, за рахунок 
так званого Ковідного фонду, на 2022 рік 
в Законі про держбюджет на це передба-
чено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на 
зарплати Нацполіції додатково виділено 

1 млрд грн.
Далі. Президент доручив Уряду збіль-

шити зарплати працівникам системи 
МВС усіх категорій на 10% уже з 1 
лютого. Підкреслю, не тільки поліцей-
ських, а й рятувальників, прикордонни-
ків, нацгвардійців, працівників міграцій-
ної служби.

Наголошу, кошти для такого підвищен-
ня заробітних плат нам вдалось отрима-
ти завдяки спецоперації «Акциз». Її, за 
моїм дорученням, розпочато проти неле-
гальної реалізації підакцизних товарів з 
1 листопада минулого року. Це, за інфор-
мацією ДПС, тільки за два останні міся-
ці 2021 року забезпечило надходження 
додаткових 2,3 млрд грн.

Тож підвищення заробітної плати базу-
ється на конкретних результатах роботи 
нашої команди. Моя особиста позиція 
– всі кошти, які додатково надходять до 
бюджету по акцизних платежах, мають 
скеровуватись на підвищення оплати 
праці працівників системи МВС, які, 
дбаючи про безпеку українців, щодня 
ризикують власним життям та здо-
ров’ям.

Також хочу зазначити, що вже з лютого 
буде відновлено право поліцейських та 
рятувальників на пільговий фінансовий 
лізинг на житло. Співробітники МВС 
матимуть гідну винагороду за свою ре-
зультативну роботу. Далі буде», – пові-
домив Денис Монастирський.

dmsu.gov.ua

Заступник Голови Державної мігра-
ційної служби України Іван Двойленко 
взяв участь у конференції, організованій 
Європейською міграційною мережею 
(European Migration Network)*, на тему 
«Переосмислення міграції. Вирішення 
потреби в інноваціях у сфері міграції та 
надання притулку».

Організатори конференції зосередилися 
на обговоренні створення інноваційних 
шляхів міграції та впровадження нових 
технологій для вирішення мінливих реа-
лій міграції та надання притулку, а також 
використання цифровізації в управлінні 
міграцією.

Іван Двойленко, який є керівником з 
цифрової трансформації у ДМС України 
(CDTO), виступив перед учасниками за-
ходу у сесії, присвяченій інноваційним 
інструментам та можливостям викори-
стання цифровізації в управлінні міграці-
єю. Він представив досвід ДМС України 
з питань цифровізації та надання адміні-
стративних послуг, зробивши акцент на 

використанні електронних сервісів, які 
допомагають полегшити мобільність та 
управління міграцією.

Зокрема, Іван Двойленко розповів про 
участь ДМС України у важливих проєк-
тах цифрової трансформації, які стосу-
ються, міграційної сфери, зокрема:

проєкт «ID-14»;
проєкт «е-Малятко»;
формування у мобільному застосун-

ку «Дія» цифрових копій біометричних 
паспортів громадянина України;

зміна місця реєстрації онлайн та ін.
dmsu.gov.ua

Працівники міграційної 
служби пройшли тренінг 
для працівників комуні-
каційних підрозділів цен-
тральних органів виконав-
чої влади України щодо 
реалізації комунікаційної 
стратегії в рамках реаліза-
ції Національної стратегії 
зі створення безбар’єрного 
простору в Україні на пе-
ріод до 2030 року.

Захід було проведено Мі-
ністерством культури та 
інформаційної політики 

України спільно з громад-
ською організацією «Без-
бар’єрність» та Центром 
стратегічних комунікацій 
«Стратком Україна».

Під час одноденного 
тренінгу учасникам пред-
ставили Комунікаційну 
стратегію безбар’єрно-
го простору в Україні на 
2021-й та 2022 роки, її 
мету, основні завдання, 
наративи та ключові пові-
домлення, а також айден-
тику теми безбар’єрності, 

її ефективне використання 
у поточній роботі комуні-
каційних підрозділів цен-
тральних органів виконав-
чої влади України.

Також учасники обгово-
рили чимало актуальних 
питань, що стосуються 
безбар’єрності, як сус-
пільної цінності, зокрема 
ознайомилися із її вида-
ми, відмінностями та за-
стосуванням, державною 
політикою у сфері без-
бар’єрності та поточною 
ситуацією із сприйняття 
безбар’єрності громадяна-
ми України та готовністю 
її розділяти.

Окрему увагу було приді-
лено Національній страте-
гії зі створення безбар’єр-
ного простору в Україні 
на період до 2030 року та 
Плану заходів і зобов’я-
зань органів влади з впро-
вадження безбар’єрності в 
Україні.

dmsu.gov.ua

29 грудня 2021 року Уряд України при-
йняв постанову №1418 «Про внесення 
змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 грудня 2020 р. №1302 та 
1303».

Зокрема, постановою до 31 грудня 2022 
року продовжено дію постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 23 грудня 2020 
р. № 1302 «Деякі питання перебування в 
Україні громадян Республіки Білорусь», 
якою встановлено, що громадяни Респу-
бліки Білорусь, які прибули в Україну на 
законній підставі, можуть тимчасово пе-
ребувати на її території не більше як 180 
днів протягом 365 днів.

Нагадаємо, що розрахунок вказаного 
строку можна зробити, скориставшись 
сервісом «Міграційний калькулятор для 
громадян Республіки Білорусь» (https://
dmsu.gov.ua/services/migcalculator-
bilorus.html). Що стосується решти 
іноземців – для них, як і раніше, такий 
термін обмежуватиметься 90 днями про-
тягом 180-денного періоду.

Також внесено низку змін до постано-
ви КМУ від 23 грудня 2020 р. № 1303. 
Відтепер посвідки на тимчасове про-
живання для громадян Республіки Біло-

русь, які звернулися до територіальних 
органів ДМС із заявою про надання до-
зволу на імміграцію як висококваліфіко-
вані спеціалісти, гостра потреба в яких 
є відчутною для економіки України, а 
також члени їх сімей (батьки, чоловік/
дружина та неповнолітні діти) повинні 
не пізніше ніж за три робочих дні до за-
кінчення дозволеного строку перебуван-
ня звернутися до територіального орга-
ну/підрозділу ДМС для оформлення та 
обміну посвідки на тимчасове прожи-
вання.

Такий порядок діятиме до 31 грудня 
2022 року.

dmsu.gov.ua

 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА
 ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»
   ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

                   

Бажаємо 
Вам 

міцного 
здоров’я, 

миру, злагоди 
та нових 

успіхів у вашій 
професійній 
діяльності!

Начальника УДМС України
в Луганській області

Юрія Івановича
Скіртача

Начальника УДМС України
в Полтавській області

Сергія Борисовича
Шостака

У ДМС відбулася зустріч з представниками 
Посольства Японії в Україні

Працівники ДМС взяли участь у тренінгу, 
присвяченому реалізації комунікаційної стратегії із 

створення безбар’єрного простору в Україні

Кабінет Міністрів України продовжив дію 
постанов, які спрощують перебування в 
Україні громадян Республіки Білорусь

Працівники системи МВС отримають 
підвищення заробітних плат вже з лютого 

2022 року, – Денис Монастирський

Заступник Голови ДМС України представив на 
конференції Європейської міграційної мережі досвід 

України з питань цифровізації у сфері міграції
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Робоча зустріч

В редакції газети  «Міграція» відбулася зустріч Головного  редактора  І.П. Супру-
новського з начальником ГУ ДМСУ в Одеській області О.Г. Погребняк.

  В ході зустрічі було обговорено питання щодо подальшого висвітлення діяльності 
міграційної служби на шпальтах газети. 

20 січня 2022 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного ре-
дактора І. П. Супруновського та  волонтера С. І. Іванова, начальником Одеського 
військового госпіталю, полковником  Р.Д. Кальчуком. 

В ході зустрічі Сергій Ігорович Іванов передав  благодійну допомогу – 1000 медич-
них захисних масок військовому шпиталю. 

Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив подяку. 

Напрацювання минуло-
го року підсумували на 
Колегії Управління ДМС 
у Черкаській області та 
окреслили першочергові 
завдання на поточний рік. 
Керівники територіальних 
підрозділів Управління 
були присутні на засіданні 
у режимі відеоконферен-
ції.

Традиційно було роз-
глянуто результати за 
основними напрямками 
роботи служби ‒ докумен-
тування громадян Укра-
їни, іноземців, осіб без 
громадянства та протидія 
нелегальній міграції в об-
ласті.

Було наведено статисти-
ку наданих послуг. Протя-
гом 2021 року оформлено 
48 149 паспортів громадян 
України для виїзду за кор-
дон та 47 093 ID-картки, 
613 посвідок на постійне 
проживання та 909 по-
свідок на тимчасове про-
живання. 450 осіб набули 
громадянство України. 
Оформлено 414 дозволів 
на імміграцію та прийня-
то 9 заяв про визнання 
особою без громадянства, 
одній особі надано статус 
особи без громадянства.

Загалом притягнуто до 
адмінвідповідальності 
562 порушників міграцій-
ного законодавства, з яких 
‒ 235 нелегальні мігранти. 
162 іноземцям заборо-

нили в’їзд на територію 
України.

Додамо, що на Черкащи-
ні постійно проживають 
9320 іноземців та тимча-
сово ‒ 2042.

Зокрема, не оминули 
увагою питання дотри-
мання антикорупційного 
законодавства. Було зазна-
чено, що у 2022 році зали-
шаються пріоритетними 
заходами з реалізації за-
гальної відомчої політики 
щодо запобігання та про-
тидії корупції у сфері ді-
яльності установи такі, як 
прозорість та відкритість, 
превентивні заходи щодо 
запобігання і виявлення 
корупції, формування у 
співробітників негативно-
го ставлення до корупції 
тощо.

Присутні проаналізува-
ли якість надання адміні-
стративних послуг УДМС 
у Черкаській області на 
підставі моніторингу по-

відомлень суб’єктів звер-
нень, що надходять через 
електронний сервіс «Гро-
мадське опитування». 
Жодне критичне заува-
ження суб’єкта звернення 
щодо роботи підрозділу 
під час надання адміні-
стративних послуг, а та-
кож пропозиції, зазначені 
в анкетах електронного 
сервісу ДМС «Громадське 
опитування», не лиша-
ються поза увагою.

Зупинилися на моделі, 
перспективах розвитку та 
оптимізації УДМС у Чер-
каській області. Структура 
установи та територіаль-
них підрозділів більше 
відповідатиме актуальним 
викликам та загрозам, зо-
крема планується поси-
лення напрямків протидії 
нелегальній міграції, іден-
тифікації іноземців тощо.

Управління ДМС 
у Черкаській 

області

Заступник начальника 
ГУ ДМС в Одеській об-
ласті Анатолій Максимен-
ко провів робочу зустріч з 
оперативним складом ГУ 
НП в Одеській області, 
що працює у сфері кримі-
нального розшуку.

Під час навчального 
заходу обговорювалась 
проблематика взаємодії, 
обміну інформацією, до-
ставляння нелегальних 
мігрантів до підрозділів 
територіального органу 
ДМС; реалізація алго-
ритму дії співробітників 
правоохоронних органів 
у випадку виявлення іно-
земців та осіб без грома-
дянства із неврегульова-
ним правовим статусом 
перебування в Україні.

Зокрема було доведе-
но низку правових пози-
цій, серед яких реаліза-
ція державної політики у 
сферах міграції (імміграції 

та еміграції), у тому чис-
лі протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, що 
належить виключно до 
повноважень Державної 
міграційної служби Укра-
їни. 

Додатково було обгово-
рено особливості взає-
модії під час оголошення 
профілактичних заходів 
під умовними назвами: 

«Мігрант», «Кордон», «Сту-
дент», «Трудова міграція», 
адміністративних заходів 
впливу, що передбачені 
Законом України «Про 
правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» 
від 22.09.2011 р. № 3773-
VI.

ГУ ДМС 
в Одеській області

В Одесі проведено робочу зустріч

Міграційники Черкащини під час Колегії 
обговорили минулорічні результати Благодійна допомога

Інфографіка щодо кількості оформлених документів 
УДМС у Вінницькій області за грудень 2021 року

Для порівняння: грудень 2020 року:
• ЗП – 3037;
• ID-карток – 4665.
З початку року Управлінням та територі-

альними підрозділами оформлено та вида-
но:

• ЗП – 61 319;
• ID-карток – 66 793.
Повідомляємо, що отримати адміністра-

тивні послуги, які надаються Державною 

міграційною службою України, ви маєте 
змогу у будь-якому підрозділі Управління 
ДМС України у Вінницькій області за міс-
цем звернення, незалежно від реєстрації 
місця проживання.

Телефон «гарячої лінії» УДМС: 0432 67 
43 06.

Міцного здоров’я усім нам!
Управління ДМС 

у Вінницькій області

Уряд встановив квоту імміграції іноземців та 
осіб без громадянства в Україну на 2022 рік
На засіданні Кабінету Міністрів України 

було прийнято розпорядження «Про вста-
новлення квоти імміграції на 2022 рік», 
вона складає 8488 осіб.

Таке рішення було прийняте з метою вре-
гулювання граничної чисельності інозем-
ців та осіб без громадянства, яким передба-
чено надати дозвіл на імміграцію у межах 
квоти імміграції протягом поточного року.

До категорій іммігрантів, яким дозвіл на 
постійне проживання в Україні надається 
в межах встановленої Кабінетом Міністрів 
України квоти імміграції, зокрема, нале-
жать:

• діячі науки і культури, імміграція яких 
відповідає інтересам України;

• висококваліфіковані спеціалісти та ро-
бітники, гостра потреба в яких є відчут-
ною для економіки України; 

• особи, які здійснили іноземну інвести-
цію в економіку України іноземною кон-
вертованою валютою на суму не менше 
100 тисяч доларів США; 

• особи, які є повнорідними братом чи се-
строю, дідом чи бабою, онуком чи онукою 
громадян України; 

• батьки, чоловік (дружина) іммігранта та 
його неповнолітні діти тощо.

Прийняття розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про встановлення 
квоти імміграції на 2022 рік» сприяти-
ме врегулюванню граничної чисельно-
сті іноземців та осіб без громадянства, 
які матимуть можливість протягом 2022 
року отримати в органах та підрозділах 
ДМС дозвіл на постійне проживання в 
Україні у межах квоти імміграції.

Затверджена розпорядженням Уряду 
квота імміграції формується за кате-
горіями іммігрантів і в розрізі регіонів 
держави, відповідно до пропозицій цен-
тральних та місцевих органів виконавчої 
влади, які ґрунтуються на результатах 
аналізу імміграційного процесу в попе-
редньому календарному році.

Зазначимо також, що розпорядження 
Уряду прийняте на виконання вимог 
статті 5 Закону України «Про іммігра-
цію», пункту 4 Порядку формування 
квоти імміграції, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
26 грудня 2002 року № 1983 «Про за-
твердження Порядку формування квоти 
імміграції, Порядку провадження за за-
явами про надання дозволу на іммігра-
цію і поданнями про його скасування та 
виконання прийнятих рішень».

dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

На недавній робочій нараді, в ході 
якої було підбито підсумки службо-
вої діяльності міграційної служби 
Івано-Франківщини у 2021 році, най-
більшу увагу було зосереджено на 
результатах та аналізі роботи у сфері 
протидії незаконній міграції. Як на-
голосив керівник Управління Сергій 
Саїв, саме функція запобігання та 
виявлення фактів неконтрольованого 
перебування громадян інших країн на 
території України є і на перспективу 
залишатиметься пріоритетною у ді-
яльності міграційної служби.

Власне з огляду на ситуацію, яка 
склалася поблизу кордонів України і 
лінії розмежування з тимчасово оку-
пованою територією,  робота мігра-
ційної служби має важливе значення 
для забезпечення як національної без-
пеки, так і публічної безпеки людей. 
Беручи до уваги вищезазначене, пра-
цівники міграційної служби області 
налагодили дієву співпрацю і взаємо-
дію з правоохоронними органами, а 
також оперативно реагували на пові-
домлення громадян.

Упродовж 2021 року в Івано-Фран-
ківській області виявлено та притяг-
нуто до відповідальності за вчинення 
адміністративних правопорушень 399 
осіб з числа іноземців та громадян 
України.

Основні зусилля було зосереджено 
на виявленні фактів незаконного (не-
контрольованого) перебування іно-
земних громадян на території Украї-
ни. 

Далі стисло про результати мовою 
цифр.

• Упродовж року, що минув, мігра-
ційники Прикарпаття спільно з пра-
воохоронними органами виявили 178 
неврегульованих мігрантів.

• Стосовно 9 іноземців-нелегалів, 
які ухилялися від виконання рішень 
про примусове повернення в країни 
походження, судами прийнято рі-
шення про примусове видворення з 
України та затримання з метою іден-
тифікації та (або) забезпечення при-
мусового видворення. У кожному 
випадку працівники відділу у спра-
вах іноземців, осіб без громадянства 
та запобігання нелегальній міграції 
УДМС в області з метою виконання 
у повному обсязі рішень судів су-
проводжували осіб цієї категорії до 
пунктів перетину державного кордо-
ну;

• Щодо 62 іноземців, які порушили 
правила перебування в Україні, при-
йнято рішення про заборону подаль-
шого в’їзду в нашу країну на термін 
від 3 до 10 років.

• Порушники міграційного законо-
давства  сплатили на користь держа-
ви штрафів на загальну суму майже 
700 тисяч гривень.     

Управління ДМС 
в Івано-Франківській області

У приміщенні мігра-
ційної служби Терно-
пільської області під ке-
рівництвом начальника  
УДМС у Тернопільській 
області Ярослава Дави-
біди було проведено на-
раду із представниками 
правоохоронних струк-
тур та державної вико-
навчої служби.

Метою робочої зустрічі 
стало обговорення зако-
нодавчих процесів дер-
жавної політики з проти-
дії нелегальній міграції 
та ефективного застосу-
вання адміністративної 
відповідальності до іно-

земців-правопорушни-
ків.

У ході наради заступ-
ник начальника Управ-
ління – начальник від-
ділу у справах іноземців 
та осіб без громадянства 
Тетяна Лобач наголоси-
ла на важливості чіткої 
взаємодії служб. Вона 
також проінформувала 
щодо внесення змін до 
законопроєктів №4411 
та №4412, які стосують-
ся вдосконалення норм 
законодавства стосовно 
перебування іноземців 
та осіб без громадянства 
на території України та 

законопроєкту №6516 
від 13 січня 2022 року.

Крім того, Тетяна Ло-
бач розповіла про опти-
мізацію операційної 
підсистеми ЄІАС УМП, 
зокрема ЄІАС УМП 
«Нелегальні мігранти» 
та оновлення норм КУ-
пАП, що встановлюють 
відповідальність за по-
рушення міграційного 
законодавства.

Начальник УДМС у 
Тернопільській області 
Ярослав Давибіда наго-
лосив на необхідності 
належної організації 
та проведенні спільних 
скоординованих заходів 
щодо виявлення та при-
тягнення до відповідаль-
ності порушників мігра-
ційного законодавства 
на території області та 
забезпечення  належного 
примусового виконання 
вказаних постанов про 
накладення адміністра-
тивних стягнень.

Управління ДМС 
у Тернопільській 

області

З метою забезпечення неухильного ви-
конання Закону України «Про запобігання 
корупції» 13 січня головним спеціалістом 
з питань запобігання та виявлення коруп-
ції Анатолієм Косяненком було проведено 
онлайн-навчання з керівниками структур-
них (територіальних) підрозділів Управ-
ління та опрацьовано теми: «Актуальні 
питання під час процесу декларування за 
2021 рік», «Відповідальність державних 
службовців у разі порушення вимог щодо 

декларування». Розглянуто: наказ Націо-
нального агентства з питань запобігання 
корупції № 449/21 від 23.07.2021 р. «Про 
затвердження форми декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
та Порядку заповнення та подання декла-
рації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування;  роз’яснення Національного 
агентства з питань запобігання корупції № 
11 від 29.12.2021 р. «Щодо застосування 
окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю (подання деклара-
ції, повідомлення про суттєві зміни в май-
новому стані, повідомлення про відкриття 
валютного рахунку)».

Окремо присутнім доведено інформацію 
про відповідальність, передбачену зако-
нодавством за порушення вимог фінан-
сового контролю, роз’яснено норми ст.ст. 
3662, 3663 КК України, ст. 1726 КУпАП та 
ст. 651 Закону України «Про запобігання 
корупції», надано змістовні відповіді на 
запитання, що виникали під час проведен-
ня навчання.

Управління ДМС 
у Сумській області

В Управлінні ДМС у Сумській області проведено 
чергове навчання з питань дотримання 

антикорупційного законодавства

Торік на Кіровоградщині було оформлено понад 71 
800 біометричних документів

Виявлено порушницю міграційного законодавства
На Буковині тимчасово проживає 2,5 тис. іноземців

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з нагоди Дня Соборності України

Нарада з представниками правоохоронних 
структур та державної виконавчої служби

Торік ДМС виявила на території Івано-
Франківщини 178 неврегульованих мігрантів

Працівники Новобаварського відділу 
у місті Харкові ГУ ДМС у Харківській 
області виявили громадянку Республіки 
Азербайджан, яка порушила правила пе-
ребування на території України.

Іноземку притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності та прийнято рішен-
ня про примусове видворення з території 
України.

Заходи з протидії нелегальній міграції, 
виявлення та притягнення до відпові-
дальності порушників міграційного за-
конодавства тривають.

ГУ ДМС 
у Харківській області

Станом на 1 січня 2022 року в 
Чернівецькій області зареєстровано 
2580 іноземців та осіб без громадян-
ства, які документовані посвідкою 
на тимчасове проживання в Україні. 

Впродовж року оформлено 1183 
посвідки на тимчасове проживання.

З них:
• у зв’язку із навчанням – 679;
• у зв’язку із возз’єднанням сім’ї – 

382;
• з метою працевлаштування – 64;
• у зв’язку з роботою у релігійних 

організаціях – 54.
Управління ДМС

 у Чернівецькій області

У 2021 році у підрозділах Управління 
Державної міграційної служби у Кіро-
воградській області оформлено 40 093 
паспорта громадянина України у формі 
картки та 31 729 закордонних паспор-
тів.

Минулого року відбулось зростання 
попиту на оформлення біометричних 
документів, порівняно з попереднім. 
За час карантину динаміка зростання 
кількості оформлення біометричних 
документів трималась протягом усьо-
го 2021 року. Кількість звернень гро-
мадян для оформлення ID-картки, по-
рівняно з 2020 роком зросла на 26,5%, 
а паспортів для виїзду за кордон – на 
24,4%.

Минулий рік відзначився і позитив-
ними змінами у процедурі оформлення 

ID-картки: її було законодавчо спроще-
но. Відтак ID-картку можна оформити 
у підрозділі ДМС за місцем звернення, 
а зберігатиметься паспорт у разі не-
отримання заявником у підрозділі до 
трьох років. При оформленні першої 
ID-картки одночасно можна оформити 
і реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків (РНОКПП) для 
осіб від 14 до 18 років, без необхідно-
сті звернення до податкового органу.

Починаючи з 2021 року, на терито-
рії області можна отримати послугу 
з оформлення паспорта громадяни-
на України і в Управлінні міграційної 
служби та 24 територіальних підрозді-
лах.

Управління ДМС
 у Кіровоградській області
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В усьому світі приділяється велика 
увага тому, аби люди з обмеженими 
можливостями не зазнавали дискри-
мінації. Україна також взяла на себе 
зобов’язання забезпечувати й заохо-
чувати повну реалізацію прав й осно-
воположних свобод людьми з обме-
женими можливостями без будь-якої 
дискримінації.

Люди з вадами опорно-рухового 
апарату стикаються з безліччю про-
блем. Серед них – відсутність пан-
дусів, високі бордюри, через які не 
можна безперешкодно дістатися до 
будь-якого закладу.

Оформлення документів людям з 
інвалідністю поза будь-якими бар’є-
рами – така мета працівників мігра-
ційної служби Донеччини. Міграцій-
на служба області створює необхідні 
умови для отримання адміністратив-
них послуг, забезпечення прав та їх 
практичної реалізації для людей з 
обмеженими можливостями нарівні з 
іншими громадянами України.

Так, працівники Вугледарського 
сектору  ГУ ДМС у Донецькій  об-
ласті оформили біометричний доку-
мент Віктору Яковичу, який  не може 
пересуватись без сторонньої допомо-
ги. Після проходження відповідної 
процедури міграційники докумен-
тували Віктора Яковича та вручили 
документ.

У практиці працівників підрозді-
лів ГУ ДМС у Донецькій області 
трапляється також чимало випадків, 
пов’язаних з оформленням першо-
го паспорта значно пізніше законно 

встановлених строків. Слід зазначи-
ти, що у більшості ситуацій на заваді 
стають скрутні життєві обставини.

Така ситуація трапилась і з 42-річ-
ним Павлом – відвідувачем Вугле-
дарського сектору. Цей чоловік зро-
став у неповній сім’ї. У шкільному 
віці він потрапив у погану компанію, 
а потім – у місця позбавлення волі. 
Оформлення першого паспорта для 
нього стало не першочерговою по-
требою.

Однак розуміючи, що чимало пи-
тань можна вирішити за наявності 
паспорта, пан Павло звернувся до 
Вугледарського сектору, а його пра-
цівники, завдяки наполегливій та 
ретельній організаційній роботі, до-
помогли з оформленням необхідних 
документів. Таким чином у 42 роки 
заявник отримав перший паспорт 
громадянина України.

ГУ ДМС 
у Донецькій області

У новому році в нове приміщення: у Самборі 
урочисто відкрили сучасний відділ міграційної 

служби Львівщини

Працівницю Рівненського центрального 
відділу відзначили міністерською грамотою

В УДМС Хмельниччини провели онлайн-нараду з 
керівниками територіальних підрозділів УДМС України 

в Хмельницькій області

Міграційні послуги доступні для всіх 
громадян України

Завдяки Самбірській 
міській раді, меценатам 
Самбірщини, депутатам 
від Львівської обласної 
ради та програмі ЛОР 
«Проєкти місцевих ініці-
атив на 2021–2025 роки», 
а також Головному управ-
лінню ДМС у Львівській 
області, у Самбірському 
відділі міграційної служ-
би урочисто відкрили нове 
приміщення, яке відпові-
дає всім вимогам сучас-
ності. 

Протягом дев’яти років 
працівники підрозділу 
працювали у різних при-
міщеннях, відстань між 
якими становила понад 2 
кілометри. Звісно, якщо 
об’єднати оформлення 
паспорта громадянина 
України та паспорта грома-
дянина України для виїзду 
за кордон, то це значно по-
легшить роботу працівни-
кам та життя громадянам, 
які прагнуть оформити до-
кумент.

Перш за все, відвідува-
чам тепер буде зручно от-
римувати адміністративні 
послуги, адже приміщен-
ня розташоване за одною 
адресою (м. Самбір, вул. 
Мазепи,18) та в центрі мі-
ста. Тож не потрібно буде 

бігати з одного місця в 
інше, щоб забрати той чи 
інший життєво необхідний 
паспорт.

Завітавши у відділ, ще у 
коридорі громадяни мо-
жуть ознайомитися з ін-
формаційними банерами, 
де розміщена вся інфор-
мація про послуги та їхню 
вартість. Навіть очікувати 
на свою чергу гості будуть 
у теплоті та комфорті, що є 
не менш важливим.

На відкритті були присут-
ні колектив та голова суду 
міста Самбора Володи-
мир Галин, голова міської 
ради Юрій Гамар, секретар 
міської ради Юрій Дми-
тришин, начальник Сам-
бірського міського центру 
зайнятості Іван Тимців, ке-
рівник Самбірського місь-
крайонного відділу дер-
жавної виконавчої служби 
Ірина Ханас, депутат 
Львівської обласної ради 
Юрій Доскіч та колеги-су-
сіди із Старосамбірського 
відділу міграційної служби 
Львівщини.

Звісно не обійшлося 
без керівника Головного 
управління Ярослава Ски-
би. Під час свого виступу 
він нагадав, що будь-яка 
праця починається з ідеї: 

«Приміщення було у за-
недбаному стані, але за 
півтора роки нам вдалося 
його перевтілити. Звичай-
но не вірилося, що зро-
биться, але людські розум 
та сила все долає. Знаємо, 
що праця з людьми не 
завжди легка, зараз всі хо-
чуть комфорту, а громадя-
ни прагнуть уваги та щоб 
їх зустрічали і проводжали 
з усмішкою».

Відремонтоване примі-
щення Самбірського від-
ділу освятив отець Микола 
Бухній, який побажав пра-
цівникам єдності, спокою 
у роботі та підкреслив по-
требу щоденної молитви 
перед кожним робочим 
днем, адже праця із людь-
ми потребує Божої під-
тримки.

Додамо, що наприкінці 
відкриття розрізали ку-
лінарно-мистецький ви-
ріб – торт, виготовлений 
дочкою працівника цього 
ж відділу Анною Мацков-
ською.

Тож, шановні громадя-
ни, ласкаво просимо у 
нове приміщення Самбір-
ського відділу ГУ ДМС у 
Львівській області!

Щоб оформити паспорт 
необхідно зареєструва-
тися в електронну чер-
гу (https://dmsu.gov.ua/
services/online.html).

Не забувайте про еле-
ментарне дотримання ка-
рантинних норм: відстань 
між відвідувачами, маско-
вий режим та дезінфек-
цію рук.

Ми завжди доступні на 
Facebook-сторінці та від-
повідаємо на телефонні 
дзвінки через «гарячу лі-
нію» (тел. 0800 30 88 77).

ГУ ДМС 
у Львівській області

В Управлінні ДМС України в Хмельниць-
кій області під керівництвом начальника 
Управління Олега Панькова, за участі пер-
шого заступника начальника Управління 
Ростислава Семківа, завідувача сектору з 
питань громадянства Ірини Школьняк, за-
відувача сектору з питань архівної роботи 
Тетяни Побережної, завідувача сектору до-
кументального забезпечення Олени Ліщук, 
головного спеціаліста з питань запобігання 
та виявлення корупції Віталія Мазура та 
головного спеціаліста відділу з питань гро-
мадянства, паспортизації, реєстрації та емі-
грації Валентини Луцишиної було проведе-
но робочу зустріч в режимі онлайн-зв’язку 
з керівниками територіальних підрозділів 
УДМС у Хмельницькій області.

Під час заходу було проаналізовано такі 
питання:

• зміни, внесені до чинного законодавства 
України з питань громадянства;

• порядок оформлення ведення журналу 
обліку печаток та штампів підрозділу;

• стан дотримання вимог антикорупційно-
го законодавства.

Окрім цього, нагадуємо, що для отри-
мання адміністративних послуг мешкан-
ці району можуть також звертатись до 

найближчих територіальних підрозді-
лів міграційної служби області, адреси 
яких можна знайти на сайті ДМС Укра-
їни за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
khmelnytskyi/pidrozdily.html.

У разі виникнення питань просимо 
звертатись на телефон «гарячої лінії» 
Управління за номером: (0382) 65-03-06 
та (093) 273-85-10.

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

Начальником Управління УДМС у Жито-
мирській області Анатолієм Федорчуком 
було надано коментар для обласного теле-
каналу «Суспільне. Житомир» щодо збіль-
шення вартості оформлення біометричних 
документів громадянина України.

Керівник зазначив, що причиною є зміна 
вартості бланків Державним підприєм-
ством «Поліграфічний комбінат «Україна», 
а також зростання вартості доставки виго-
товлених документів Державним підпри-
ємством спеціального зв’язку.

Більш детальну інформацію про візит жур-
налістів до Управління ДМС у Житомир-
ській області можна знайти за посиланням 
https://suspilne.media/195357-na-zitomirsini-
vstanovili-pidozruvanogo-u-vandalizmi-na-
kladovisi-u-seli-sloboda-selec/.

Управління ДМС 
в Житомирській області

Святкового настрою додалося мігра-
ційникам Рівненського центрального 
відділу УДМС  від оригінального при-
вітання представників Городищенської 
виправної колонії.

Ідентифікацію, встановлення належ-
ності до громадянства України осіб за 
матеріалами, що надходять з установ 
виконання покарань, сумлінно здійснює 
працівниця РЦВ – Раїса Логін.

За багаторічну плідну працю в напрям-
ку паспортизації засуджених пані Раїсу 
відзначили грамотою державної устано-
ви «Городищенська виправна колонія № 
96» Міністерства юстиції України.

Ми щиро раді, що непросту роботу на-
шої колеги відмітили в установі. Вітає-
мо! І працюймо далі.

Управління ДМС 
в Рівненській області

Інтерв’ю начальника УДМС у Житомирській 
області щодо зміни вартості оформлення 

біометричних документів громадянина України
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У територіальних міграційних службах України

Відбулась онлайн-нара-
да з керівниками підрозді-
лів апарату, начальниками 
відділів та завідуючими 
секторами Управління 
ДМС України в Микола-
ївській області.

Нарада проводилась під 
керівництвом начальника 
Управління Володимира 
Іванова.

У зв’язку із виконанням 
заходів щодо запобігання 
поширенню на терито-
рії України респіратор-
ної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, захід 
проводився дистанційно 
у режимі відеоконферен-
цзвʼязку з використанням 
програмного забезпечен-
ня webex.

Темою онлайн-наради 
стали питання надання 
адміністративних послуг 
у оформленні дозволів 
на постійне проживан-
ня, продовження терміну 
перебування в Україні, 
процедури визнання осо-
бою без громадянства 

та питання протидії 
нелегальній міграції за 
2021 рік.

Також під час проведен-
ня онлайн-наради керів-
ником Управління було 
знов порушено питан-
ня стрімкого зростання 
респіраторної хвороби 
COVID-19; про те, що 
згідно з інформацією, на-
даною медичними праців-
никами, захворюваність 
та смертність є помітно 
меншою в містах і регіо-
нах, які активніше вакци-
нуються від коронавірусу; 
про обов’язковість ще-
плення всіх працівників; 
доведення громадянам, 
що для того, щоб вберег-
ти своє життя і здоров’я, 
а також своїх рідних, ко-
лег чи просто людей, які 
їдуть поруч з нами у тран-
спорті, варто обов’язково 
зробити щеплення; про 
стрімке зростання фактів 
підробки сертифікатів 
вакцинації.

Управління ДМС 
у Миколаївській області

Начальник Рубіжанського відділу 
УДМС у Луганській області  Олена 
Стотченко провела нараду за участю 
заступника начальника СКП ВП № 1 

Сєвєродонецького РУП ГУ НП.
Метою робочої зустрічі стало обгово-

рення  важливості міжвідомчої  взаємо-
дії, а також проведення спільних заходів 
щодо виявлення та притягнення до від-
повідальності порушників міграційного 
законодавства.

Оленою Стотченко було роз’яснено 
законодавчі акти, які використовуються 
при роботі з іноземцями.

Наприкінці зустрічі обидві сторони 
домовилися про подальшу чітку співп-
рацю щодо запобігання і протидії неле-
гальній міграції та іншим порушенням 
законодавства України в міграційній 
сфері.

Управління ДМС
 у Луганській області

Разом з тим, хочемо поділитися тим, 
який був рік минулий у нашій роботі. 
До вашої уваги інфографіка оформле-
них біометричних документів у 2021. 
Отже, ID-карток закарпатці оформили 
на 20 тисяч більше, ніж у попередньо-
му році, а закордонних паспортів на 17 
тисяч більше.

ГУ ДМС
 у Закарпатській області

У Шевченківському відділі міграційної 
служби міста Запоріжжя паспорт грома-
дянина України отримав учасник анти-
терористичної операції на сході України 
Андрій Мильніков.

Особливою цю подію робить те, що саме 
зараз завдяки тому, що 14 грудня 2021 
року Верховною Радою було прийня-
то Закон «Про внесення змін до Закону 
України „Про громадянство України“», – 
АТОвець, який  майже 10 років намагався 

змінити своє російське громадянство на 
українське, отримав таку можливість.

Пан Андрій від народження проживав в 
Російській Федерації, але після вторгнен-
ня країни-агресора на наш схід приїхав в 
Україну, вступив до лав добровольчого ба-
тальйону та кілька років брав безпосеред-
ню участь у антитерористичній операції 
на Донбасі.

Завдяки реалізації Указу Президента № 
594, новим законом було спрощено  про-
цедуру набуття громадянства України 
іноземцями та особами без громадянства, 
які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та недоторканності України.

Керуючись новим законодавством, фа-
хівці міграційної служби Запоріжчини 
допомогли чоловіку пройти усі необхідні 
процедури та у найкоротші терміни отри-
мати довгоочікуване громадянство краї-
ни, на захист якої він став, і оформити собі 
паспорт громадянина України.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

В актовій залі Головно-
го управління відбулася 
нарада серед керівників 
структурних та територі-
альних підрозділів.

Захід було проведено під 
керівництвом начальни-
ка Головного управління 
Богдана Чегіля, за участі 
першого заступника на-
чальника Світлани Куля-
би.

Традиційно розглянули 
результати по основних 
напрямках роботи служ-
би ‒ документування гро-
мадян України, іноземців, 
осіб без громадянства та 
протидії нелегальній мі-
грації.

Не менш важливим ста-
ло питання дотримання 
антикорупційного зако-
нодавства. Було зазначе-
но, що у 2022 році зали-
шаються пріоритетними 
заходами з реалізації за-
гальної відомчої політики 
щодо запобігання та про-
тидії корупції у сфері ді-
яльності установи такі, як 
прозорість та відкритість, 

превентивні заходи щодо 
запобігання і виявлення 
корупції, формування у 
співробітників негативно-
го ставлення до корупції 
тощо.

Одночасно присутні 
приділили увагу якості 
надання адміністратив-
них послуг ГУ ДМС у 
Дніпропетровській облас-
ті в рамках моніторингу 
повідомлень суб’єктів 
звернень, що надходять 
через електронний сервіс 

«Громадське опитуван-
ня».

Жодне критичне заува-
ження суб’єкта звернення 
щодо роботи підрозділу 
під час надання адміні-
стративних послуг, а та-
кож пропозиції, зазначені 
в анкетах електронного 
сервісу ДМС «Громад-
ське опитування», не ли-
шаються поза увагою.

ГУ ДМС 
у Дніпропетровській 

області

Проведено підсумкову 
нараду керівників тери-
торіальних підрозділів 
Управління Державної мі-
граційної служби України у 
Волинській області.

Традиційно, з урахуван-
ням карантинних обме-
жень, нарада відбулася в 
онлайн-форматі на платфор-
мі Cisco WebЕx.

У вступному слові началь-
ник управління Іван Вой-
цешук проінформував про 
показники діяльності служ-
би у році, проаналізував 
результати роботи підроз-
ділів з протидії нелегальній 
міграції, зупинився на акту-
альних питаннях з електро-
нного сервісу «Громадське 
опитування».

На порядку денному 
були ключові напрямки ді-
яльності служби, а саме – 
паспортна робота, набуття 
громадянства, документу-
вання іноземців та робота з 
біженцями.

Детально зупинились на 
законодавчих нововведен-
нях щодо спрощення набут-
тя громадянства України в 
частині ідентифікації осіб 
без громадянства та їх доку-
ментування.

Було приділено увагу про-
веденню роз’яснювальної 
роботи серед працівників 
відомства щодо основних 
положень антикорупційно-
го законодавства та попере-
дження корупційних право-
порушень.

Підсумувавши результа-
ти роботи за звітний період 
та обговоривши актуальні 
питання, учасники визна-
чились із пріоритетними 
напрямками роботи на по-
точний рік, серед яких на-
ступні.

• Посилення взаємодії з 
правоохоронними органами 
з питань організації проти-
дії нелегальній міграції та 
контроль за перебуванням 
іноземців на території об-

слуговування структурного 
підрозділу.

• Спрощення процеду-
ри набуття та припинення 
громадянства України іно-
земцям та особам без гро-
мадянства, що брали участь 
у захисті територіальної ці-
лісності та недоторканості 
держави.

• Покращення роботи 
щодо формування заяв-ан-
кет з оформлення біоме-
тричних документів та ко-
ректності внесення даних 
в ЄІАС УМП та до ІП «Не-
дійсні документи».

• Оформлення дозволів на 
імміграцію і продовження 
терміну перебування, ро-
бота з підсистемою «Неле-
гальна міграція».

• Налагодження ефектив-
ної взаємодії з органами 
місцевого самоврядування.

• Дотримання державними 
службовцями обмежень, пе-
редбачених ЗУ «Про запобі-
гання корупції», проведення 
заходів, спрямованих на 
попередження корупційних 
правопорушень.

Підводячи підсумки, на-
чальник управління Іван 
Войцешук акцентував увагу 
на необхідності дотримання 
протиепідемічних заходів 
безпеки при наданні ад-
міністративних послуг та 
наголосив на неухильному 
дотриманні комунікаційно-
го стандарту спілкування з 
громадянами, зокрема – на-
дання якісної консультатив-
ної інформації.

Управління ДМС 
у Волинській області

У Міграційній службі Волині підсумували 
результати роботи за 2021 рік

Міграційники Миколаївщини під час проведення 
онлайн-наради обговорили пріоритетні напрямки 

роботи на 2022 рік

На Колегії ГУ ДМС Дніпропетровської області 
підсумували минулорічні напрацювання  

Реалізація Указу Президента в дії: вперше в Запорізькій 
області іноземець, який брав участь в АТО, отримав 

паспорт громадянина України

Спільна нарада з представниками правоохоронних органів

Міграційна служба Закарпаття вітає вас у новому 2022 році
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У територіальних міграційних службах України

Документування осіб без громадянства – один із пріоритетних 
напрямків діяльності міграційної служби Харківської області

21 січня у Головному управлін-
ні ДМС у Харківській області від-
булася робоча зустріч заступника 
начальника Головного управління 
– начальника управління з питань 
громадянства, паспортизації, реє-
страції та еміграції Олени Юріїв-
ни Чирик, начальника управління у 
справах іноземців та осіб без гро-
мадянства Олексія Миколайови-
ча Довгопола, завідувача сектору 
ідентифікації та визнання особою 
без громадянства Наталії Василівни 
Кушнір із заступником директора – 
начальником управління організації 
лікувально-профілактичної допомо-
ги дорослому населенню Департа-
менту охорони здоров’я Харківської 
міської ради Оленою Олексіївною 
Головіною, заступником директо-
ра – начальником управління орга-
нізації лікувально-профілактичної 
допомоги дітям та жінкам Депар-

таменту охорони здоров’я Харків-
ської міської ради Ольгою Леонідів-
ною Черняк, начальником служби у 
справах дітей по Холодногірському 
району Департаменту служб у спра-
вах дітей Харківської міської ради 
Ларисою Миколаївною Білецькою 
та директором комунального закла-
ду «Харківський міський центр ре-
інтеграції бездомних осіб» Олексі-
єм Олександровичем Сорокіним.

Захід проведено з метою нала-
годження ефективного діалогу між 
сторонами, а також підвищення за-
гального рівня поінформованості 
осіб, які тривалий час проживають 
на території України за недійсними 
паспортами або без паспортних до-
кументів взагалі, про необхідність 
звернення до міграційної служби 
із заявою про визнання особою без 
громадянства. 

«До прийняття Постанови Кабіне-
ту Міністрів України №317  «Про 
деякі питання визнання особою без 

громадянства» фактично не існува-
ло правового поля для врегулюван-
ня статусу цих осіб. Це призводило 
до того, що особи без громадянства 
роками стикалися з такими пробле-
мами, як відсутність можливості 
укладення шлюбу, офіційного пра-
цевлаштування, отримання освіти, 
пенсії та інших соціальних виплат 
тощо», – зазначила заступник на-
чальника Головного управління 
ДМС у Харківській області Олена 
Юріївна Чирик. 

За словами начальника управлін-
ня у справах іноземців та осіб без 
громадянства Олексія Миколайо-
вича Довгопола, останні статис-
тичні дані щодо безгромадянства в 
Україні датуються ще 2001 роком: 
під час перепису населення 82 550 
осіб задекларували себе особами 
без громадянства. Більшість з них 
проживала на території Автономної 

Республіки Крим, Одеської, Доне-
цької та Дніпропетровської облас-
тей. Біля 40 000 осіб не вказали 
свого громадянства під час перепи-
су населення. 

Станом на 31 грудня 2020 року 
5815 осіб без громадянства прожи-
вають в Україні на законних підста-
вах, більшість з яких мешкають у 
Донецькій (902 особи), Харківській 
(651 особа) та Київській (639 осіб) 
областях. За оцінкою Управління 
Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців, станом на 2020 рік в 
Україні проживає понад 35 000 осіб 
без громадянства та осіб з неви-
значеним громадянством, до яких, 
як правило, відносять членів ром-
ських меншин, осіб без постійного 
місця проживання, людей похилого 
віку, які є власниками радянських 
паспортів, та засуджених осіб. 

Олексій Миколайович додав, що 
на сьогодні Головне управління 
ДМС у Харківській області прийня-

ло 60 заяв про визнання особою без 
громадянства, що складає 8% від 
загальної кількості звернень на те-
риторії України. 38 заяв направлено 
до Департаменту у справах інозем-
ців та осіб без громадянства ДМС 
України. 6 осіб визнано особою без 
громадянства та документовано по-
свідками на тимчасове проживання 
в Україні. Після 2 років проживання 
за посвідкою на тимчасове прожи-
вання особи без громадянства ма-
тимуть право на отримання дозволу 
на імміграцію в Україну та доку-
ментування посвідкою на постійне 
проживання, а надалі – подати кло-
потання про прийняття до грома-
дянства України. 

«Особами без громадянства, як 
правило, є повнолітні особи, які 
прибули до України дітьми та не 
змогли отримати нових документів; 
особи, які втратили громадянство 
на підставі законів країни своєї 
громадянської належності; колиш-
ні громадяни СРСР, які не набули 
громадянства будь-якої держави; 
представники ромської спільноти 
та інші. Тому взаємодія з органами 
місцевого самоврядування відіграє 
ключову роль в інформуванні на-
селення про необхідність докумен-
тування», – підкреслила завідувач 
сектору ідентифікації та визнання 
особою без громадянства Наталія 
Василівна Кушнір.

Представники Харківської міської 
ради звернули особливу увагу на 
співпрацю з міграційною службою. 
«На жаль, випадки безгромадянства 
не є поодинокими на Харківщині. 

Наше головне завдання – це інфор-
мування всіх осіб, які тривалий час 
проживають на території України 
за недійсними паспортами або без 
паспортних документів взагалі, по-
при законність чи незаконність пе-
ребування на території України, та 
створення належних умов для звер-
нення таких осіб до міграційної 
служби Харківської області», – за-
значив директор комунального за-
кладу «Харківський міський центр 
реінтеграції бездомних осіб» Олек-
сій Олександрович Сорокін. 

«Своєю чергою, звертаємо ува-
гу на те, що плідна співпраця та 
ефективна взаємодія Харківської 
міської ради з Головним управлін-

ням ДМС у Харківській області від-
криває нові можливості людям, для 
яких багато життєво важливих пи-
тань залишалися неврегульованими 
протягом років», – додала заступ-
ник директора – начальник управ-
ління організації лікувально-про-
філактичної допомоги дорослому 
населенню Департаменту охорони 
здоров’я Харківської міської ради 
Олена Олексіївна Головіна.

Сторони домовилися про удоско-
налення співпраці та координацію 
дій у сфері інформування осіб без 
громадянства про необхідність 
звернення до міграційної служби 
із заявою про визнання особою без 
громадянства, а також про надання 
допомоги людям, які потрапили у 
складну життєву ситуацію та потре-
бують допомоги. 

ГУ ДМС 
у Харківській області
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9У Державній міграційній службі України

Презентація публічного звіту Голови Державної міграційної служби 
України за результатами роботи у 2021 році

4 лютого 2022 року заплановано про-
ведення презентації публічного звіту 
Голови Державної міграційної служби 
України за результатами роботи у 
2021 році.

Для участі у заході запрошуються 
офіційно зареєстровані в Україні за-
соби масової інформації, які повинні 
до 02.02.2022 пройти акредитацію та 
надіслати на e-mail zmi@dmsu.gov.ua 
інформацію про співробітників, які 
візьмуть участь у презентації (ПІБ, 
номер телефона, електронна пошто-
ва скринька.
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Наталія Науменко, голова Державної міграційної служби України: «Пріоритети 
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• оформити паспорт особам, які виїхали на 

постійне проживання за кордон;
• одночасно з оформленням паспорта впер-

ше оформити реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків (РНОКПП) 
для осіб від 14 до 18 років, без необхідності 
звернення до податкового органу (у 2021 
році таким правом скористалося 124 тис. 
громадян);

• оформити паспорт та одночасно знятися 
з консульського обліку в закордонній дипло-
матичній установі.

Разом із тим зазначеними змінами спро-
щено процедури встановлення особи під 
час отримання паспорта громадянина Укра-
їни внутрішньо переміщеними особами та 
мешканцями тимчасово окупованих тери-
торій, шляхом створення можливості офор-
мити паспортні документи у будь-якому 
територіальному органі чи підрозділі ДМС, 
незалежно від місця проживання чи місця 
звернення.

За 2021 рік територіальні органи ДМС на-
дали внутрішньо переміщеним особам та 
особам, які проживають на тимчасово оку-
пованій території України та районах про-
ведення Операції об’єднаних сил, 130 тис. 
адміністративних послуг (за аналогічний 
період минулого року – 115,3 тис.), у тому 
числі 112 тис., або 85,85%, – громадянам із 
районів проведення ООС (за аналогічний 
період минулого року – 99 тис., або 85,9% 
від загалу) та 18,42 тис., або 14,15%, – гро-
мадянам з Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя (за аналогічний період ми-
нулого року – 16,3 тис., або 14,1%).

Крім того, під час оформлення паспорта за-
мість документа про присвоєння РНОКПП 
особа може подати дані про РНОКПП, які 
внесені до паспорта або свідоцтва про на-
родження, у тому числі в електронній формі 
(після запровадження технічної можливості 
у територіальному органі/ територіальному 
підрозділі ДМС провести перевірку відпо-
відності таких даних у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків).

Особи, які звертаються за оформленням 
паспорта вперше після досягнення 18 років 
та у яких відсутнє свідоцтво про народжен-
ня, можуть подати замість нього витяг із 
Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про державну реєстрацію народ-
ження.

Важливо, що прийнятими змінами спро-
щено також процедуру встановлення осо-
би (зокрема, для осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території України) 
та збільшено до 3 років термін зберігання 
паспорта у разі його неотримання заявни-
ком (до внесення змін – 1 рік).

Також 5 листопада 2021 року Верховна 
Рада України прийняла Закон України № 
1871-IX «Про надання публічних (електро-
нних публічних) послуг щодо декларування 
та реєстрації місця проживання в Україні» 
(набрав чинності 01 грудня 2021 року, крім 
окремих його положень), який регулює від-
носини у сфері надання публічних (електро-
нних публічних) послуг щодо декларування 
та реєстрації місця проживання (перебу-
вання) фізичних осіб в Україні, встановлює 
порядок надання таких послуг та порядок 
внесення, обробки, обміну відповідними 
відомостями в електронних реєстрах, базах 
даних для надання таких послуг. 

Метою прийняття цього Закону є запро-
вадження декларування та реєстрації місця 
проживання в електронній формі (визна-
чення понять та різниці між ними, порядку 
здійснення), захист прав власників житла, 
закріплення електронного реєстру як єди-
ного джерела інформації про місце прожи-
вання особи, а також підвищення доступно-
сті та зручності адміністративних послуг.

– 21 грудня 2021 року відбулося розши-
рене засідання Колегії ДМС за участі Мі-
ністра внутрішніх справ України Д. Мо-
настирського. Що вирішили на Колегії? 
Які завдання визначила Колегія 2022 рік?

Під час колегії було розглянуто питання 
поточної діяльності ДМС за результатами 
роботи у 2021 році та перспективи розвитку 
на майбутнє.

Були розглянуті пріоритетні напрями роз-
витку Державної міграційної служби Укра-
їни.

Зокрема, Міністр внутрішніх справ Укра-
їни Денис Монастирський підкреслив, що 
наразі в Україні створено надійну та безпеч-
ну систему ідентифікації громадян Укра-
їни та іноземців, що є однією з ключових 
складових національної безпеки України. В 
той же час Міграційна служба повинна змі-
щувати пріоритети від організації надання 
адміністративних послуг до протидії неле-
гальній міграції – це повинно відбуватися 
паралельно зі зростанням мережі центрів 
надання адміністративних послуг. Діяль-
ність ДМС повинна базуватися на прогно-
зуванні міграційних ризиків та забезпеченні 
своєчасного реагування на потенційні за-
грози.

Перший заступник Міністра внутрішніх 
справ України Євген Єнін та Голова Комі-
тету Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимча-
сово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Респу-
бліки Крим, міста Севастополя, національ-
них меншин і міжнаціональних відносин 
Дмитро Лубінець розповіли про законода-
вчі ініціативи, зокрема – про експеримен-
тальний порядок оформлення паспорта 
громадянина України протягом однієї доби 
і законопроєкти №4411 та №4412, які сто-
суються вдосконалення норм законодавства 
стосовно перебування іноземців та осіб без 
громадянства на території України та онов-
лення норм КУпАП, що встановлюють від-
повідальність за порушення міграційного 
законодавства.

Міністром внутрішніх справ погоджено 
наступні пріоритетні напрями роботи ДМС 
на 2022 рік:

• спрощення процедур надання адміні-
стративних послуг;

• удосконалення процедур набуття та при-
пинення громадянства України;

• посилення складової національної безпе-
ки в сферах міграції, зокрема щодо напрямів 
безпеки документів та протидії нелегальній 
міграції;

• налагодження електронної інформацій-
ної взаємодії між державними електронни-
ми інформаційними ресурсами;

• забезпечення ефективної комунікації з 
громадськістю;

• запобігання та протидія корупції;
• розвиток міжнародного співробітництва 

у сферах міграції.
Відповідно до проєкту плану пріоритет-

них дій Уряду на 2022 рік, за ДМС закріпле-
но такі напрями:

- зменшення строку для процедури при-
йняття рішень про надання дозволу на іммі-
грацію в Україну;

- створення умов, за яких іноземні студен-
ти після закінчення навчання зможуть пра-
цевлаштуватися в Україні.

У 2022 році заплановано провести комп-
лекс заходів з оптимізації роботи терито-
ріальних підрозділів ДМС. Це має стати 
фундаментом для побудови дієвої та гнуч-
кої структури служби, яка буде здатна опе-
ративно та адекватно реагувати на будь-які 
міграційні ризики. 

Міграційна служба й надалі працювати-
ме з дотриманням принципів прозорості, 
орієнтації на результат та доступності для 

громадянина. Поряд із цим буде відбувати-
ся подальша цифровізація послуг, перехід 
до Е-сервісної політики за принципами 
зменшення паперових документів і довідок, 
знищення корупції та швидкого обслугову-
вання.

На Колегії також було розглянуто питання, 
які стосуються інформаційної безпеки та 
кіберзахисту інформаційних ресурсів ДМС, 
оцінки діяльності територіальних органів 
ДМС, співпраці у міграційній сфері з інши-
ми державними органами та забезпечення 
аналітичної складової в роботі Міграційної 
служби.

– Отже, йдеться про нові пріоритети 
в діяльності Державної міграційної служ-
би? 

– Існуюча система територіальних органів 
та підрозділів ДМС створювалася відпо-
відно до адміністративно-територіального 
устрою нашої держави, який діяв до 2021 
року, та на той час забезпечувала присут-
ність працівників ДМС у кожному районно-
му центрі України.

Такий підхід також був зумовлений по-
стійним зростанням потреб населення в 
адміністративних послугах, особливо після 
отримання Україною у 2017 році безвізово-
го режиму між Україною та Європейським 
Союзом.

Паралельно із підвищенням рівня про-
зорості діяльності та доступності сервісів, 
ДМС поступово впроваджувала політику 
децентралізації повноважень.

Вже з квітня 2016 року органам місцево-
го самоврядування було передано функції 
щодо реєстрації місця проживання особи.

Продовжувалася співпраця щодо підклю-
чення ЦНАП до Демографічного реєстру 
для надання через них адміністративних 
послуг. Станом на кінець 2021 року до на-
дання адміністративних послуг ДМС було 
залучено 217 ЦНАПів.

Разом з тим, ми, як ніхто, чітко розуміємо, 
що міграційні процеси не є сталими і по-
стійно змінюються.

Так, наразі в Україні відбувається зміщен-
ня міграційних пріоритетів від організації 
надання адміністративних послуг до проти-
дії нелегальній міграції. Свідченням цьому 
стали останні події на білорусько-польсько-
му кордоні, про які вже говорив Міністр.

Як наслідок, все актуальнішим є зосере-
дження наших зусиль на необхідності про-
гнозування міграційних ризиків та забезпе-
чення своєчасного реагування на них.

Оцінка діяльності роботи територіальних 
органів та підрозділів ДМС, їх структур та 
спроможностей засвідчила, що наразі ДМС 
недостатньо підготовлена до зазначених 
викликів і потребує негайних структурних 
та функціональних змін. Проведений по-
рівняльний аналіз завантаженості роботи 
територіальних підрозділів ДМС виявив 
наявність суттєвої диспропорції в розподі-
лі людських ресурсів у певних регіонах (56 

територіальних підрозділів ДМС оформ-
лює лише до 5 документів в день, 169 – від 
5 до 10).

Таким чином, на сьогодні першочерговим 
завданням ДМС є приведення структури 
територіальних органів та підрозділів ДМС 
до актуальних викликів та загроз. З цією 
метою вивільнені штатні одиниці буде на-
правлено на посилення інших напрямів 
діяльності, зокрема, протидію нелегальній 
міграції, ідентифікацію іноземців, аналіз 
міграційних процесів та ризиків тощо.

З огляду на це, актуальними напрямами 
розвитку вважаємо такі:

• побудова дієвої та гнучкої структури 
ДМС, яка буде здатною оперативно та 
адекватно реагувати на будь-які міграційні 
ризики;

• розвиток структури ДМС, зміна форм 
діяльності та підходів у відповідності до 
принципів прозорості, чіткості, легкості, 
доступності, орієнтації на результат та гро-
мадянина, привабливості для працевлашту-
вання;

• запровадження клієнтоорієнтованого 
підходу в діяльності служби, що базуєть-
ся на якісних, швидких, прозорих та зро-
зумілих процедурах, перехід до е-сервіс-
ної політики за принципами «paperless», 
«corruption free» та «fast as possible»;

• подальша цифровізація послуг ДМС та 
повна автоматизація усіх процесів.

– Карантинні обмеження останніх 
двох років засвідчили актуальність руху 
держави у напрямку діджиталізації. Чи 
планує служба розвивати цей напрям 
у 2022 році? Розкажіть, будь ласка, де-
тальніше про можливості Порталу  ве-
дення реєстру територіальної громади.

31 грудня 2020 року набрала чинності по-
станова Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. №1362 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. №207».

Згідно з внесеними змінами, з 1 квітня 
2021 року органи реєстрації (виконавчі ор-
гани сільських, селищних або міських рад, 
сільські голови, які здійснюють реєстра-
цію, зняття з реєстрації місця проживан-
ня особи на території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці, на яку 
поширюються повноваження відповідної 
сільської, селищної або міської ради) здій-
снюють ведення реєстрів територіальних 
громад виключно в електронній формі.

Водночас вказаною постановою, зокрема, 
затверджено, що з 1 квітня 2021 року пе-
редача інформації про реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання / перебування 
фізичних осіб від органів реєстрації до ві-
домчої інформаційної системи Державної 
міграційної служби з подальшою її переда-
чею до Єдиного державного демографічно-
го реєстру буде здійснюватися виключно в 
електронній формі.

Продовж. на стор. 11
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Також звертаємо увагу органів реє-

страції на те, що з 1 квітня 2021 року 
втрачають чинність, зокрема, додатки 
до Порядку передачі органами реєстра-
ції інформації до ЄДДР, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 2 березня 2016 р. № 207, згідно 
з якими наразі інформація про реєстра-
цію/зняття з реєстрації місця прожи-
вання/перебування фізичних осіб від 
органів реєстрації передається до від-
повідного територіального підрозділу 
ДМС в паперовій формі. А саме йдеться 
про додаток 2 (відомості про реєстрацію 
місця проживання фізичних осіб), дода-
ток 3 (відомості про зняття з реєстрації 
місця проживання фізичних осіб) та до-
даток 4 (відомості про реєстрацію місця 
перебування фізичних осіб).

Враховуючи викладене, звертаю увагу 
на те, що з 01 квітня 2021 року ДМС не 
прийматиме інформацію про реєстра-
цію/зняття з реєстрації місця проживан-
ня/перебування фізичних осіб від орга-
нів реєстрації в паперовій формі.

Відтак, ті органи реєстрації, які запро-
вадили та ведуть реєстр територіальної 
громади засобами власної інформацій-
но-телекомунікаційної системи із за-
стосуванням програмного інтерфейсу 
взаємодії з відомчою інформаційною 
системою ДМС, повинні укласти До-
говір про інформаційну взаємодію між 
відповідним органом реєстрації, МВС 
та Мінцифри для забезпечення передачі 
інформації про реєстрацію / зняття з ре-
єстрації місця проживання до ВІС ДМС. 
Зразок такого договору можна отримати 
в ДМС. У разі неукладання такого дого-
вору до 15 березня 2021 року інформує-
мо про можливість формування реєстру 
територіальної громади програмними 
засобами відомчої інформаційної сис-
теми ДМС з доступом через офіційний 
веб-сайт Міграційної служби: https://
rtg.dmsu.gov.ua (з метою забезпечення 
виконання з 01 квітня 2021 року поста-
нови Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2016 р. № 207).

Крім того, інформуємо, що відповідно 
до доручення Прем’єр-міністра Укра-
їни Дениса Шмигаля від 18.02.2021 № 
5586/1/1-21, органи реєстрації повинні, 
зокрема, щомісячно (до 1 липня 2021 
р.) інформувати ДМС про результа-
ти, а також стан підключення до нової 
версії програмних засобів відомчої ін-
формаційної системи ДМС з доступом 
через офіційний веб-сайт ДМС (https://
rtg.dmsu.gov.ua) або засобами власної 
інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми із застосуванням програмного ін-
терфейсу взаємодії з відомчою інфор-
маційною системою ДМС.

ДМС спільно з Міністерством цифро-
вої трансформації завершує технічну 
та нормативну роботу над електронним 
сервісом автоматизованої реєстрації 
проживання засобами мобільного за-
стосунку «Дія», що значно спростить 
на першому етапі реєстрацію місця про-
живання лише для сценарію власників 
житла за свої помешканням, а з часом 
така послуг стане доступна і для всіх 
громадян.

– Чи можуть українські громадяни 
подорожувати з е-паспортом?

Паспорт громадянина України та 
паспорт громадянина України для виїз-
ду за кордон також є документами, що 
оформляються із застосуванням засобів 
Єдиного державного демографічно-
го реєстру та можуть відображатися у 
формі е-паспорта, е-паспорта для виїз-

ду за кордон. 
Порядок формування та перевірки 

е-паспорта і е-паспорта для виїзду за 
кордон, їх електронних копій, затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.08.2021 № 911.

Відповідно до цього порядку, 
е-паспорт і е-паспорт для виїзду за 
кордон формуються засобами Єдиного 
державного вебпорталу електронних 
послуг (Портал «Дія») за бажанням 
особи, на ім’я якої оформлено паспорт 
громадянина України у формі картки 
або паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон, із застосуванням засо-
бів реєстру.

Уже сьогодні паспорт громадянина 

України у формі картки з безконтак-
тним електронним носієм визнається 
декількома іноземними країнами та на 
підставі укладених міжнародних дого-
ворів дає можливість громадянам Укра-
їни за його наявності в’їжджати в інші 
держави без додаткового пред’явлення 
паспорта громадянина України для ви-
їзду за кордон (наприклад, до Туреччи-
ни, Грузії, Молдови). 

Зокрема, відповідно до Угоди між Ка-
бінетом Міністрів України і Урядом Рес-
публіки Молдова про безвізові поїздки 
громадян (Угоду затверджено поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1731); Угоди між Кабіне-
том Міністрів України та Урядом Грузії 
про взаємне скасування візових вимог 
(Угоду затверджено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12.12.2018 
№ 1048); Угоди між Кабінетом Міні-
стрів України та Урядом Турецької Рес-
публіки про внесення змін до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Турецької Республіки про умови вза-
ємних поїздок громадян (Угоду затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.05.2017 № 338).

– Державна міграційна служба долу-
чається до розробки законодавства, 
покликаного з одного боку, осучасни-
ти систему надання послуг, з іншого 
– ефективно подолати негативні яви-
ща у сфері міграції. Розкажіть, будь 
ласка, про роботу над такими законо-
проєктами.

Проєкт Закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо вдосконалення законодавства 
у сфері міграції» (реєстр. № 4412 від 
20.11.2020) 14.12.2021 Верховною Ра-
дою України прийнято за основу і го-
тується до розгляду у другому читанні. 
Проєкт спрямований на вдосконалення 
норм законів України стосовно перебу-
вання іноземців та осіб без громадян-
ства на території Україні, підвищення 
рівня відповідальності як іноземців, так 

і їх приймаючої сторони, за порушення 
законодавства про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства, а та-
кож спрощення процедур продовження 
строку перебування іноземців в Україні, 
обміну посвідки на тимчасове прожи-
вання в Україні. 

Одночасно із зазначеним проєктом 
ДМС розроблено проєкт Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення (щодо вдосконалення законо-
давства у сфері міграції)» (реєстр.№ 
4411 від 20.11.2020), який передбачає 
посилення адміністративної відпові-
дальності за порушення законодавства 
про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства. Проект 14.12.2021 
Верховною Радою України прийнято за 
основу і готується до розгляду у друго-
му читанні.

Торік Служба розпочала уперше в 
історії України визначати статус і до-
кументувати осіб без громадянства. 
Скільки людей вже оформили такий 
статус? Наскільки справдились прогно-
зи науковців про 10-30 тисяч осіб з та-
ким статусом?

У 2021 році ДМС було запроваджено 
процедуру визнання особою без грома-
дянства. 

На сьогодні в Україні проживає пев-
на кількість осіб без документів, які 
посвідчують особу та її спеціальний 
статус, які мають недійсні документи 
радянського зразка, втратили паспорти 
колишнього СРСР зразка 1974 року та 
не мали змоги їх замінити на сучасні 
документи, які в’їхали в Україну у ди-
тячому віці на підставі свідоцтва про 
народження, але після досягнення по-
вноліття не змогли отримати паспорт-
них документів, які втратили своє 
попереднє громадянство у зв’язку з не-
перебуванням на консульському обліку, 
особи ромської національності тощо, 
які не розглядаються як громадяни 
будь-якою державою в силу дії її закону. 

Такі особи не мають права на працев-
лаштування, освіту, медичне обслуго-
вування, отримання соціальних послуг, 
пенсій за віком та ін. 

Процедура визнання особою без гро-
мадянства дає змогу для таких осіб 
законно перебувати на території Укра-
їни, отримати документ, що посвідчує 
їх особу та підтверджує законність 
проживання на території України - по-
свідку на тимчасове проживання та по-
свідчення особи без громадянства для 
виїзду за кордон, а за умови проживан-
ня на території України у зазначеному 
статусі понад 2 роки – отримати дозвіл 
на імміграцію та посвідку на постійне 
проживання. 

На виконання вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо визнання особою без 
громадянства», ДМС було розроблено 
проєкт Порядку розгляду заяв про ви-
знання особою без громадянства, який 
в подальшому було затверджено поста-
новою Уряду України від 24.03.2021 № 
317.

Зазначеною постановою встановлено 
процедуру визнання особою без грома-
дянства осіб, які не мають громадянства 
будь-якої країни світу, порядок їх доку-
ментування та розроблено зразок по-
свідчення особи без громадянства для 
виїзду за кордон.

Також були внесені зміни до Поряд-
ків оформлення посвідок на постійне 
та тимчасове проживання, в яких було 
враховано нову категорію, які мають 

право на отримання таких документів. 
Оскільки вперше право на виїзд за межі 
України отримали особи без громадян-
ства, які тимчасово проживають в Укра-
їні, нами було розроблено нову редак-
цію Порядку оформлення посвідчення 
особи без громадянства для виїзду за 
кордон з безконтактним електронним 
носієм. 

7 травня 2021 року було прийнято 
першу заяву про визнання особою без 
громадянства в УДМС в Миколаївській 
області. 

А всього, у 2021 році 73 особи офор-
мили посвідчення особи без громадян-
ства для виїзду за кордон з безконтак-
тним електронним носієм.

– Чи змінилася в 2021 кількість ви-
даних іноземцям посвідок на прожи-
вання? Громадяни яких країн найчас-
тіше звертаються за отриманням 
цього статусу і наскільки значним 
був вплив подій в Республіці Білорусь 
на збільшення кількості іноземців в 
Україні?

Протягом 12 місяців 2019 року тери-
торіальними органами ДМС видано по-
свідок на постійне проживання 24 799 
іноземцю та особі без громадянства та 
посвідок на тимчасове проживання 75 
161 іноземцям та особам без громадян-
ства. 

Протягом 12 місяців 2020 року тери-
торіальними органами ДМС видано по-
свідок на постійне проживання 19 251 
іноземцю та особі без громадянства та 
посвідок на тимчасове проживання 58 
798 іноземцям та особам без громадян-
ства. 

Протягом 12 місяців 2021 року тери-
торіальними органами ДМС видано по-
свідок на постійне проживання 21 012 
іноземцям та особам без громадянства 
та посвідок на тимчасове проживання 
81 990 іноземцям та особам без грома-
дянства. 

Таким чином, у 2020 році можна по-
мітити тенденцію до зменшення кіль-
кості іноземців та осіб без громадян-
ства, які отримали документи на право 
проживання в Україні, що обумовлено 
поширенням в Україні та світі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та запровадженням обмежень, 
пов’язаних із запобіганням поширенню 
цієї хвороби. 

При цьому зазначаємо, що у зв’язку із 
виборами 2020 року президента в Рес-
публіці Білорусь спостерігається незна-
чене збільшення громадян Республіки 
Білорусь, які звертаються до ДМС для 
отримання посвідок на постійне та тим-
часове проживання

Разом з тим, за 2020-й та 2021 роки най-
більше видано посвідок на постійне про-
живання (вперше та обмін)  громадянам 
таких країн:

- за 2020 рік – Російська Федерація (6749), 
Республіка Молдова (1608), Азербайджан 
(1447), Вірменія (886), Білорусь (788), Гру-
зія (744), Узбекистан (550);

- за 2021 рік – Російська Федерація (7215), 
Республіка Молдова (1645), Азербайджан 
(1473), Вірменія (974), Білорусь (883), Ґре-
нландія (795), Узбекистан (569).

За 2020 та 2021 роки найбільше видано 
посвідок на тимчасове проживання (впер-
ше та обмін)  громадянам таких країн:

- за 2020 рік – Російська Федерація (6485), 
Туреччина (5512), Марокко (4373), Азер-
байджан (3348), Республіка Молдова 
(2817), Індія (2738), Білорусь (2536);
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- за 2020 рік – Російська Федерація 

(6485), Туреччина (5512), Марокко 
(4373), Азербайджан (3348), Республі-
ка Молдова (2817), Індія (2738), Біло-
русь (2536);

- за 2021 рік – Індія (9263), Російська 
Федерація (6898), Туреччина (6445), 
Марокко (5833), Нігерія (5338), Біло-
русь (4025), Азербайджан (3883).

Нагадаю, що 19 грудня 2021 року 
набрав чинності Закон України від 14 
грудня 2021 року № 1941-ІХ «Про вне-
сення змін до Закону України «Про гро-
мадянство України» щодо спрощеного 
набуття громадянства України окреми-
ми категоріями осіб».

Законом, зокрема, врегульовується 
питання можливості подання деклара-
цій про відмову від іноземного грома-
дянства іноземцями, які мають визначні 
заслуги перед Україною, або прийняття 
яких до громадянства України стано-
вить державний інтерес для України, 
які брали (беруть) участь у захисті 
територіальної цілісності та недотор-
канності України, та іноземцями, які є 
громадянами держави, визнаної Вер-
ховною Радою України державою-а-
гресором або державою-окупантом, та 
зазнали у країні своєї громадянської 
належності переслідувань, що підтвер-
джується документом, передбаченим 
цим Законом.

– Які ключові напрями міжнародно-
го співробітництва Державної мігра-
ційної служби з міжнародними орга-
нізаціями та колегами з інших країн? 

– У січні 2021 року підписано лист 
про наміри щодо створення україн-
сько-канадської робочої групи з питань 
мобільності між Міністерством закор-
донних справ України, Міністерством 
внутрішніх справ України та Міністер-
ством у справах імміграції, біженців та 
громадянства Канади.

21 квітня 2021 року в онлайн-форма-
ті відбулося перше засідання цієї гру-
пи. Від ДМС у зазначеному заході взяв 
участь Голова ДМС України та інші 
працівники ДМС.

Також, відповідно до досягнутих до-
мовленостей під час вказаного засідан-
ня, після врегулювання епідеміологічої 
ситуації в Україні та Канаді та посла-
блення карантинних обмежень щодо 
в’їзду іноземців у Канаду планується 
проведення візиту делегації ДМС до 
Канади з метою налагодження співро-
бітництва в міграційній сфері.

В рамках співробітництва з Вели-
кобританією було розпочато діалог з 
Урядом Великобританії з питань мігра-
ційно-візової політики, зокрема щодо 
спрощення умов поїздок до Великої 
Британії та поступової лібералізації ві-
зового режиму для громадян України.

У період 20-23 вересня 2021 року 
відбувся візит експертів Сполученого 
Королівства Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії в Україну з метою оз-
найомлення з порядком оформлення та 
видачі паспортних документів України 
з безконтактним електронним носієм 
та здійснення процедур прикордонного 
контролю.

У рамках зазначеного британські екс-
перти відвідали Центр обслуговування 
громадян «Паспортний сервіс», де оз-
найомилися з процедурами оформлен-
ня та видачі паспортних документів для 
українських громадян, а також доку-
ментів для іноземців, які легально пе-
ребувають на території України з тим-
часовою або постійною метою.

Експертам Великобританії було пре-
зентовано основні досягнення України 
з питань безпеки документів, здійснен-
ня процедур ідентифікації та верифіка-
ції, надання якісних адміністративних і 
цифрових послуг для громадян України 
та іноземців.

Британські експерти високо й пози-
тивно оцінили здобутки України та 
перспективи розвитку двосторонньої 
співпраці з міграційних питань.

У 2021 році ДМС проведено успіш-
ні переговори з ЄС щодо приєднання 
України до Європейської міграційної 
мережі (в якості спостерігача). 

Так 18 жовтня 2021 року в Диплома-
тичній академії імені Геннадія Удовен-
ка при Міністерстві закордонних справ 
України відбувся круглий стіл за участі 
представників компетентних органів 
України в рамках візиту делегації екс-
пертів Європейської міграційної мере-
жі.

Під час круглого столу члени інозем-
ної делегації ознайомилися з міграцій-
ною системою України та основними 
засадами функціонування міграційного 
відомства.

У свою чергу, експерти Європей-
ської міграційної мережі презентували 
представникам України основні заса-
ди функціонування та роботи ЄММ, її 
структуру, практичну роботу, переваги 
та виклики, а також необхідні ресурси 
і правила, що застосовуються до країн, 
які приєднуються до роботи в мережі в 
якості спостерігачів.

В рамках співробітництва з Міжна-
родною організацією міграції в Україні 
забезпечено належну реалізацію проєк-
ту «Підтримка управління міграцією та 
притулком в Україні», який завершився 
в травні 2021 року. 

Зокрема, експертами в рамках проєкту 
розроблено для ДМС спеціальне про-
грамне забезпечення:

- підсистема «Адміністративні право-
порушення» ЄІАС УМП;

- підсистема «Облік іноземців та бі-
женців» (функціонали: «Незаконні 
мігранти», «Пункт тимчасового пере-
бування іноземців та осіб без грома-
дянства» та «Пункт тимчасового розмі-
щення біженців», «Захист в Україні»);

- система «Облік запитів про реадміс-
ію та транзитне перевезення»;

- підсистема «Облік осіб, які набули 
або припинили громадянство України» 
ЄІАС УМП;

- підсистема «Навчання працівників 
ДМС» ЄІАС УМП.

Представництвом МОМ в Україні 
придбано для ДМС апаратне і програм-
не забезпечення для Центру обробки 
даних (ЦОД), що гарантуватиме стій-
ке до відмов функціонування всіх баз 
даних, програм-утилітів та функціо-
налу системи управління міграційни-
ми процесами, забезпечить цілісність 
персональних даних, надійне зберіган-
ня пов’язаної з міграцією інформації 
тощо.

Здійснено модернізацію спеціального 
програмного забезпечення Національ-
ної системи біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян України, іно-
земців та осіб без громадянства.

Зазначу, що з метою розвитку інф-
раструктури апаратом ДМС постійно 
вживаються заходи щодо залучення 
міжнародної технічної допомоги для 
розвитку ДМС.

Зокрема, триває співпраця з партнера-
ми з розвитку з метою запровадження 
та виконання нових спільних проектів 

(програм) міжнародної технічної допо-
моги у сфері міграції.

З червня 2021 року ДМС спільно з 
Представництвом МОМ в Україні та 
іншими зацікавленими сторонами здій-
снюються заходи із реалізації проєкту 
«Підтримка ЄС у зміцненні інтегрова-
ного управління кордонами в Україні 
(Перехідний проєкт)», який є перехід-
ним проєктом перед початком реаліза-
ції проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні 
інтегрованого управління кордонами в 
Україні - 2 (EU4IBM-2)» і має на меті 
виявлення та усунення прогалин у 
впровадженні національних реформ, 
що наближають українську систему 
управління кордонами до стандартів 
та передових практик інтегрованого 
управління кордонами ЄС.

У зв’язку із ситуацією на білорусь-
ко-польському кордоні ЄС прийнято 
рішення щодо додаткового виділення 
коштів у рамках Перехідного проєкту з 
метою посилення спроможностей ДМС 
для протистояння можливим загрозам, 
пов’язаним зі збільшенням потоків 
неврегульованої міграції через україн-
сько-білоруський державний кордон.

Зокрема, в рамках додаткового фінан-
сування передбачається придбання мі-
кроавтобусів та біометричних сканерів 
для територіальних органів ДМС, сис-
тем відеозв’язку для проведення судо-
вих засідань у режимі реального часу, 
меблів та предметів побутового вжитку 
для ПТПІ, а також проведення тренін-
гів, семінарів та ознайомчих візитів, 
спрямованих на посилення спроможно-
сті ДМС з питань управління міграцій-
ними процесами.

Також ДМС вживаються заходи для 
залучення міжнародної технічної допо-
моги з метою підвищення спроможнос-
тей ДМС щодо протидії неврегульова-
ній міграції. Зокрема з представниками 
Представництва МОМ в Україні, Пред-
ставництва ЄС в Україні та Європей-
ської Комісії обговорено можливість 
започаткування нового проєкту «Зміц-
нення спроможності України до ре-
агування та ефективного управління 
змішаною міграцією з особливим ак-
центом на нерегулярних і незаконно 
ввезених мігрантах», який передбача-
тиме потреби ДМС у сфері протидії не-
врегульованій міграції.

Щодо співробітництва з Міжнародним 
Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), 
ДМС України розпочала активну співп-
рацю з питання про визнання укра-
їнськими органами влади екстрених 
(гуманітарних) проїзних документів 
МКЧХ для в’їзду на територію Украї-
ни або для здійснення транзиту через 
Міжнародний аеропорт Бориспіль, а 
також співпраця щодо афганських бі-
женців.

Також здійснюється тісне співробіт-
ництво з УКВК ООН, а саме: у липні 
2021 року відбулася зустріч керівництва 
ДМС з новопризначеним Представни-
ком УВКБ ООН в Україні пані Каролі-
ною Ліндхольм, на якій сторони домо-
вилися і надалі розвивати двостороннє 
співробітництво в міграційній сфері, за-
певнили один одного у максимальному 
сприянні та наданні допомоги, які важ-
ливі для кожної зі сторін.

ДМС та Представництвом УВКБ ООН 
в Україні досягнуто домовленості, що в 

2022 році УВКБ ООН надасть під-
тримку на проведення будівельних ро-
біт, пов’язаних із ремонтом ПТРБ у м. 
Одеса.

Сторони співпрацюватимуть щодо 

покращення умов загального прийому 
шукачів притулку в Україні. Співп-
раця має на меті забезпечити вжиття 
необхідних кроків для покращення за-
гальних умов прийому в пунктах тим-
часового розміщення біженців (ПТРБ) 
і скорочення тривалості перебування 
в ПТРБ, що дозволить якнайбільшій 
кількості шукачів притулку, які потре-
бують такого розміщення, скориста-
тися гідними умовами прийому відпо-
відно до міжнародних та європейських 
стандартів.

У співробітництві з Міжнародним 
центром з розвитку міграційної полі-
тики (ICMPD) продовжувалася робота 
з метою забезпечення належного рівня 
співробітництва. 

Зокрема, залучено допомогу у рам-
ках ініціативи MIEUX+ (MIgration EU 
eXpertise), що фінансується ЄС та ре-
алізується ICMPD, у сфері інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додат-
кового захисту. Зокрема в жовтні 2021 
року відбувся візит експертів MIEUX+ 
до м. Києва з метою ознайомлення з 
поточною правовою та інституційною 
ситуацією в сфері інтеграції біженців 
та осіб, які потребують додаткового 
захисту. За результатами візиту експер-
тами було розроблено звіт щодо оцінки 
ситуації у сфері інтеграції біженців та 
осіб, які потребують додаткового захи-
сту, презентація якого відбулася у ли-
стопаді. 

Протягом 2021 року ДМС і надалі 
продовжувала та поглиблювала актив-
не співробітництво з Прикордонною 
Вартою Республіки Польща в рамках 
проєкту «Зміцнення потенціалу Дер-
жавної міграційної служби України в 
управлінні міграційними процесами».

У 2021 році тривала робота із розвит-
ку міжнародно-договірної бази співро-
бітництва в міграційній сфері.

Так, на завершальній стадії знахо-
диться підготовка до підписання Імпле-
ментаційних протоколів до Угоди Укра-
їна-ЄС про реадмісію осіб із Румунією, 
Латвією, Угорщиною та Іспанією.

Триває переговорний процес із 12 
країнами-членами ЄС та рядом інших 
країн, у тому числі з країнами міграцій-
ного ризику.

Продовжився розвиток міжвідомчої 
співпраці. Так, 15 грудня 2021 року Го-
ловою Державної міграційної служби 
України Наталією Науменко та Началь-
ником Державної міграційної служби 
Азербайджанської Республіки Вуса-
лом Афган оглу Гусейновим підписано 
міжвідомчий Меморандум про взаємо-
розуміння щодо співробітництва в мі-
граційній сфері.

Процедура підписання документу 
здійснювалась одночасно в містах Ки-
єві та Баку в форматі відеоконференції.

Метою цього Меморандуму є розви-
ток рівноправної співпраці у сфері мі-
грації, надання притулку та громадян-
ства, відповідно до норм національного 
законодавства та міжнародних зобов’я-
зань держав-сторін.

Підписання Меморандуму засвідчи-
ло про бажання сторін консолідувати 
традиційно дружні українсько-азер-
байджанські відносини та сприятиме 
більш ефективному двосторонньому 
співробітництву на рівні компетентних 
органів у сфері міграції.

– Шановна Наталіє Миколаївно, дя-
кую Вам за розмову та бажаю успіхів 
на всіх пріоритетних напрямах у ро-
боті ДМСУ у 2022 році. 

Інтерв’ю провів Іван Супруновський
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Юридичний дайджест

Відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня» звернення стягнення на майно 
боржника полягає в його арешті, ви-
лученні (списанні коштів з рахунків) 
та примусовій реалізації. Про звер-
нення стягнення на майно боржни-
ка виконавець виносить постанову. 
Стягнення за виконавчими докумен-
тами звертається в першу чергу на 
кошти боржника у національній та 
іноземній валютах, інші цінності, 
у тому числі на кошти на рахунках 
боржника у банках та інших фінан-
сових установах (ч. 2 ст. 48 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня»).

Під час вчинення виконавчих дій 
виконавець має право накладати 
арешт на кошти боржника, що міс-
тяться на його рахунках у банків-
ських установах. Однак, стаття 48 
Закону України “Про виконавче про-
вадження” встановлює перелік ра-
хунків, на кошти на яких накладати 
арешт заборонено, зазначаючи, що 
законом можуть бути визначені й 
інші кошти на рахунках боржника, 
звернення стягнення або накладен-
ня арешту на які заборонено. При 
цьому, саме банк, який виконує від-
повідну постанову виконавця про 
арешт коштів боржника повинен ви-
значити статус коштів і рахунка, на 
якому вони знаходяться, та в разі їх 
знаходження на рахунку, на кошти на 
якому заборонено накладення ареш-
ту, банк зобов`язаний повідомити 
виконавця про цільове призначення 
коштів на рахунку та повернути його 
постанову без виконання, що є під-
ставою для зняття виконавцем ареш-
ту із цих коштів згідно із ч. 4 ст. 59 
Закону України «Про виконавче про-
вадження».

Що таке кошти цільового призна-
чення і спеціальний режим викори-
стання коштів?

Нацбанк звертає увагу на те, що за-
робітна плата, стипендія, пенсія, со-
ціальна допомога та інші соціальні 
виплати - це кошти цільового призна-
чення. Але банк може не мати тех-
нічної можливості відкрити окремий 
рахунок для зарахування винятково 
таких коштів. Тому рахунок, який 
відкривається, у тому числі й для за-
рахування заробітної плати, пенсії, 
стипендії чи соціальних виплат, за-
звичай за умовами банківського об-
слуговування є звичайним поточним 
рахунком. Тобто це рахунок фізичної 
особи для власних потреб, на нього 
можуть зараховуватися будь-які кош-
ти, а не тільки кошти цільового при-
значення.

Якщо рахунок, на який здійснюєть-
ся зарахування зарплати, пенсії, сти-
пендії чи соціальних виплат, є поточ-
ним, то арешт може бути накладено 
на усі доступні кошти відповідно до 

резолютивної частини постанови про 
арешт коштів боржника. Якщо ж банк 
відкрив клієнту окремий рахунок для 
зарахування цільових надходжень, 
то банк повертає без виконання от-
риману від виконавця постанову про 
арешт коштів боржника із зазначен-
ням причин повернення.

Нацбанк наголошує, що законодав-
ство справді забороняє арештовувати 
кошти на рахунках зі спеціальним 
режимом використання. Але йдеть-
ся про рахунки, відкриті згідно зі ст. 
15-1 Закону України «Про електрое-
нергетику», ст. 19-1 Закону України 
«Про теплопостачання», ст. 18-1 За-
кону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення» 
та відповідно до Закону України «Про 
впорядкування питань, пов’язаних із 
забезпеченням ядерної безпеки». Ра-
хунки зі спеціальним режимом вико-
ристання - це рахунки підприємств, 
що займаються виробництвом або 
постачанням енергії, води, опален-
ням приміщень тощо.

Як зняти арешт з рахунку?
Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 59 Закону 

України «Про виконавче проваджен-
ня», підставою для зняття виконав-
цем арешту з усього майна (коштів) 
боржника або його частини є надхо-
дження на рахунок органу державної 
виконавчої служби, рахунок приват-
ного виконавця суми коштів, стяг-
нених з боржника (у тому числі від 
реалізації майна боржника), необхід-
ної для задоволення вимог усіх стя-
гувачів, стягнення виконавчого збору, 
витрат виконавчого провадження та 
штрафів, накладених на боржника.

До того ж, виконавець зобов’яза-
ний зняти арешт з коштів на рахун-
ку боржника не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від 
банку документів, які підтверджу-
ють, що на кошти, які знаходяться на 
рахунку, заборонено звертати стяг-
нення згідно із цим Законом, а також 
у випадку, передбаченому пунктами 
10, 15 частини першої статті 34 цьо-
го Закону.

Особа, на рахунки якої накладе-
но арешт, має право звернутися до 
банку для отримання інформації про 
причини такого блокування. Банки 
зазвичай повідомляють, що на раху-
нок був накладений арешт відповід-
но до постанови приватного чи дер-
жавного виконавця.

Також зазначається, що боржник 
має право оскаржити винесену дер-
жавним чи приватним виконавцем 
постанову про арешт коштів у судо-
вому порядку.

Заступник начальника Півден-
ного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції - начальник 
Управління забезпечення примусо-
вого виконання рішень у Миколаїв-

ській області Юрій Голотребчук 

Статтею 1 Закону України «Про орен-
ду землі» (далі – Закон) визначено, що 
оренда землі - це засноване на договорі 
строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідною орен-
дареві для провадження підприємницької 
та інших видів діяльності. Статтею 14 
Закону передбачено, що договір орен-
ди землі укладається у письмовій формі 
і за бажанням однієї із сторін може бути 
посвідчений нотаріально. Право оренди 
земельної ділянки підлягає державній 
реєстрації та виникає з моменту цієї ре-
єстрації.

Власник земельної ділянки може вста-
новити вимогу нотаріального посвідчен-
ня договору оренди землі та скасувати 
таку вимогу. Встановлення (скасування) 
вимоги є одностороннім правочином, 
що підлягає нотаріальному посвідченню. 
Така вимога є обтяженням речових прав 
на земельну ділянку та підлягає держав-
ній реєстрації в порядку, визначеному за-
коном.

Підстави припинення договору оренди 
землі закріплені у статті 31 Закону «Про 
оренду землі», якою передбачено, що до-
говір оренди припиняється у  разі:

- закінчення строку, на який його було 
укладено;

- викупу земельної ділянки для суспіль-
них потреб та примусового відчуження 
земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності в порядку, встановленому 
законом;

- поєднання в одній особі власника зе-
мельної ділянки та орендаря;

- смерті фізичної особи-орендаря, засу-
дження його до позбавлення волі та від-
мови осіб, зазначених у статті 7 Закону 
України «Про оренду землі», від виконан-
ня укладеного договору оренди земельної 
ділянки;

- ліквідації юридичної особи-орендаря;
- відчуження права оренди земельної ді-

лянки заставодержателем;
- набуття права власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, що роз-
ташовані на орендованій іншою особою 
земельній ділянці;

- припинення дії договору, укладеного 
в рамках державно-приватного партнер-
ства, у тому числі концесійного договору 
(щодо договорів оренди землі, укладених 
у рамках такого партнерства/концесії)

- інші випадки, передбачені законом (на-
приклад, припинення договору шляхом 
його розірвання).

Розглядаючи питання щодо припинення 
договору оренди земельної ділянки, слід 
зазначити, що відповідно до частини 4 
статті 32 Закону перехід права власності 
на орендовану земельну ділянку до іншої 
особи (у тому числі в порядку спадкуван-
ня), реорганізація юридичної особи-орен-
даря не є підставою для зміни умов або 
припинення договору, якщо інше не пе-
редбачено договором оренди землі. Од-
нак варто зазначити, що особа, яка набула 
право власності на земельну ділянку, що 
перебуває в оренді, протягом одного міся-
ця з дня державної реєстрації права влас-
ності на неї зобов’язана повідомити про 
це орендаря в порядку, визначеному стат-
тею 148-1 Земельного кодексу України.

Припинення договору оренди землі  
шляхом його  розірвання

Договір оренди землі може бути розірва-
ний за згодою сторін. У разі розірвання до-
говору оренди землі з ініціативи орендаря 
орендодавець має право на отримання 
орендної плати на землях сільськогоспо-
дарського призначення за шість місяців, 
а на землях несільськогосподарського 
призначення - за рік, якщо протягом за-
значеного періоду не надійшло пропози-
цій від інших осіб на укладення договору 
оренди цієї ж земельної ділянки на тих 
самих умовах, за винятком випадків, коли 

розірвання договору було обумовлено не-
виконанням або неналежним виконанням 
орендодавцем договірних зобов’язань. У 
разі розірвання договору оренди землі за 
погодженням сторін кожна сторона має 
право вимагати в іншої сторони відшко-
дування понесених збитків відповідно до 
Закону.

Слід зауважити, що розірвання догово-
ру оренди землі вчиняється в такій самій 
формі, що й сам договір.

Розірвання договору оренди землі в од-
носторонньому порядку не допускається, 
якщо інше не передбачено законом або 
самим договором.

На вимогу однієї зі сторін договір орен-
ди земельної ділянки може бути достро-
ково розірваний за рішенням суду, в разі 
невиконання сторонами обов’язків, пе-
редбачених Законом та умовами догово-
ру, в разі випадкового знищення чи по-
шкодження об’єкта оренди, яке істотно 
перешкоджає передбаченому договором 
використанню земельної ділянки, а та-
кож на підставах, визначених Земельним 
кодексом та іншими законами України. 
У разі розірвання договору зобов’язання 
сторін припиняються.

Момент припинення зобов’язань за розі-
рваним договором оренди землі визначає 
частина 3 статті 653 Цивільного кодексу 
України – ним є момент досягнення сто-
ронами домовленості про таке розірван-
ня, якщо інше не встановлено договором 
чи не обумовлено характером його зміни, 
або ж момент набрання законної сили рі-
шенням суду про розірвання договору.

Законодавством у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень передбачена обов’язкова 
державна реєстрація як виникнення, пе-
реходу, так і відповідно припинення ре-
чових прав на нерухоме майно. Держав-
на реєстрація припинення права оренди 
здійснюється шляхом внесення відповід-
них записів до Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно.

В той же час слід розрізняти вимоги до 
проведення державної реєстрації припи-
нення права оренди земельних ділянок, 
речові права на які зареєстровані належ-
ним чином в органах земельних ресур-
сів до 2013 року, однак відомості про які 
відсутні в Державному реєстрі прав. У 
випадку, коли договір оренди землі при-
пинено до 01 січня 2013 року, державна 
реєстрація припинення права оренди зе-
мельної ділянки у Державному реєстрі 
прав не проводиться, оскільки орендні 
правовідносини закінчились до набрання 
чинності Закону. У випадку, коли договір 
оренди землі припинено після 01 січня 
2013 року, припинення права оренди зе-
мельної ділянки підлягає державній реє-
страції в Державному реєстрі прав.

Особливу увагу слід приділити питан-
ню щодо розірвання договорів оренди зе-
мельної ділянки державної чи комуналь-
ної власності у разі необхідності надання 
її для суспільних потреб. Так статтею 32-1 
Закону визначено, що договір оренди зе-
мельної ділянки державної чи комуналь-
ної власності може бути розірваний у разі 
прийняття рішення про використання зе-
мельної ділянки для розміщення об’єктів, 
визначених частиною першою статті 7 
Закону України «Про відчуження земель-
них ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебу-
вають у приватній власності, для суспіль-
них потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності». Така  вимога про розірвання 
договору оренди може бути пред’явлена 
органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, уповноваже-
ними надавати земельні ділянки для су-
спільних потреб відповідно до статті 122 
Земельного кодексу України, а також од-
нією із сторін такого договору...

Припинення права оренди 
земельної ділянки
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Історія та люди

18 січня виповнюється 140 років від дня 
народження видатного науковця, україн-
ського бібліографа, організатора української 
освіти на Одещині в 1917-1918 роках Богда-
на Михайловича Комарова.  

Народився Богдан 18 січня 1882 року у 
великій родині відомого бібліофіла і біблі-
ографа, фольклориста, перекладача, одного 
з засновників одеської «Просвіти» Михайла 
Комарова.   

Невдовзі разом з батьками переїхав до 
Одеси. В 1900 році  закінчив Четверту 
одеську чоловічу гімназію (нині в примі-
щенні колишньої гімназії знаходиться му-
зей Західного та Східного мистецтва). Про 
шкільні роки у нього залишились супере-
чливі спогади. Від гімназії тхнуло казен-
щиною, але були серед вчителів такі, про 
кого Богдан Комаров згадував з вдячністю: 
викладач російської мови І. Каменський, 
грецької мови Тюльпанов та фізик А. Поль. 
Навчаючись у старших класах гімназист 
Комаров відвідував публічні лекції з приро-
дознавства в університеті.

Пізніше Богдан Михайлович згадував, 
що «перебування у школі для мене завжди 
було чимось прямо протилежним моєму 
життю вдома – світлому, веселому, жит-
тєрадісному». Він з захопленням згадував 
про величезну батькову бібліотеку, пієтет 
перед українським письменством, що пану-
вав у родині. Розширенню світогляду юнака 
сприяло те, що в родині також цінували ро-
сійську і польську мови та літератури, адже 
його мати мала польське походження.

Родинними обставинами було зумовлене 
й знайомство Богдана з професором Ново-
російського університету Михайлом Сидо-
ренком, який був чоловіком його старшої 
сестри Маргарити. «Дядя Міша» прищепив 
шурину любов до природи, що визначило 
вступ Богдана на природниче відділення 
фізико-математичного факультету Ново-
російського (Одеського) університету. На 
старших курсах Богдан спеціалізувався з 
ботаніки. Фізику йому викладав ректор, 
професор  Ф.Н. Шведов, хімію – професор 
С.М. Танатар, ботаніку – Ф.Т. Каменський, 
зоологію безхребетних – професор В.М. 
Реп’яхов, анатомію людини – професор 
Я.М. Лебединський. Кожен з них по-своєму 
збагатив майбутнього вченого новими знан-
нями.

На початку 1901 року Богдан Комаров взяв 
участь у студентських страйках, за що був 
відрахований з університету. Продовжувати 
навчання йому довелося у Львові, Відні та 
Кракові. Однак диплом про вищу освіту він 
здобув в Одесі, склавши державні іспити у 
1907 році. Незабаром Богдан Михайлович 
влаштувався вчителем хімії в Одеському 
комерційному училищі Г. Файга. Окрім 

цього, викладав в реальній школі М’якенка 
ботаніку та мінералогію, у жіночій гімназії 
Відінської та Соколової – природознавство 
та фізику, у грецькій комерційній школі – 
товарознавство. Протягом 1908-1914 рр. на 
околицях Одеси Богдан Михайлович зібрав 
колекцію гербарію, яка містила 2000 зразків 
рослин. Він збирав рослини не лише навко-
ло Одеси, але й Львова, Відня, Кракова, Ки-
єва, Харкова, Москви, Архангельська та на 
Соловецьких островах.

До 1917 року Б.М. Комаров майже не брав 
участі в суспільно-політичному житті міста, 
хоча був членом одеської «Просвіти», але 
на її засіданнях не виступав. Однак рево-
люційні події 1917 року захопили й Богдана 
Комарова. У травні він увійшов до Україн-
ського керівничого комітету Одеси як деле-
гат від учительського товариства. Вперше 
Б. Комаров  проявив себе у липні 1917 року 
на курсах українознавства для вчителів, 
влаштованих керівниками Одеської учи-
тельської спілки. Богдан Михайлович читав 
курс географії України. Протягом другої 
половини 1917-го – на початку 1918 років 
Б.М. Комаров відстоював інтереси україн-
ців у боротьбі з русифікаторами з російської 
вчительської спілки. У Народному універ-
ситеті на початку 1918  року він читав курси 
з українознавства.

Авторитет Б. Комарова обумовив його об-
рання Українською учительською спілкою у 
березні 1918 року до складу Комісаріату зі 
справ Одеського навчального округу, де він 
став заступником голови Володимира Чехів-
ського. Але у квітні В. Чехівський переїхав 
до Києва, а Богдан Комаров фактично очо-
лив Комісаріат. У липні, як голова Коміса-
ріату, Б. Комаров відкрив другі учительські 
курси в Одесі. У промові він зазначив, що 
робота Міністерства освіти продовжується, 
незважаючи на зміну влади, шляхом, який 
намітила Центральна Рада. Він закликав до 
активної праці, адже «Українська Держав-
ність та незалежність може існувати тоді, 
коли в нас буде своя школа, своя культура, 
своя інтелігенція, свій освічений трудовий 
народ». Незважаючи на адміністративну за-
йнятість, Богдан Михайлович прочитав на 
курсах цикл лекцій з географії України для 
вчителів початкових шкіл.

Фактично до лютого 1919 року Б.М. Ко-
маров продовжував очолювати комісаріат, в 
компетенцію якого входили шкільні справи 
величезного регіону: всієї Південної та ве-
ликої частини Східної України, яка входила 
до Одеського навчального округу. Доводи-
лося підписувати безліч документів з най-
різноманітніших справ, серед яких: фінан-
сові та юридичні питання, роз’яснення від 
центральних органів влади, запровадження 
програм викладання, розроблених Мініс-
терством освіти. 

Одним з найважчих завдань було забез-
печення «українізації» шкіл. На запит ди-
ректора однієї з учительських семінарій 
про мову викладання предметів історії та 
географії України Богдан Михайлович 24 
вересня 1918 року наклав таку резолюцію: 
«В неукраїнізованих клясах викладання ге-
ографії і історії може вестись на російській 
мові, але бажано вести їх на мові україн-
ській».

Недосяжним для впливу українських ор-
ганів влади залишався Новоросійський уні-
верситет, професура якого, за деякими ви-
нятками, не сприймала ідеї «українізації». 
Богдану Комарову довелося вступити у від-
крите зіткнення з українофобським складом 
університету. У жовтні на сторінках однієї з 
найбільших одеських газет автор, що під-
писався псевдо «Историк», виступив проти 

цієї ініціативи, висунувши звинувачення у 
зраді університетським традиціям.  У листі 
до редакції газети Б. Комаров, зауважив, що 
він не претендує на роль спадкоємця росій-
ських професорів, не збирався надалі бути 
пов’язаним з цим закладом, а просив лише 
надати можливість користуватися бібліо-
текою, лабораторіями та іншими формами 
допомоги. Безумовно, що опоненти Б. Ко-
марова побоювались конкуренції з боку 
висококваліфікованих, патріотично нала-
штованих професорів. Лист Б. Комарова 
започаткував невелику серію його статей, 
присвячених питанням розвитку україн-
ського національного руху, що з’явились на 
сторінках газети «Нові шляхи» навесні 1919 
року. У великій статті «Культуртрегери», що 
друкувалась у трьох числах газети, Б. Кома-
ров гостро критикував дії одеських укра-
їнофобів, справедливо розвінчавши міф 
про толерантність та європейськість Одеси, 
який експлуатується до сьогодні.

Іншим об’єктом критики були «малоро-
си», як один з основних чинників гальму-
вання української культури. Автор висловив 
своє бачення сутності українського наці-
онального руху. На його думку, «проста і 
зрозуміла річ, що кожний народ може й 
повинен бути самобутнім, духовно й куль-
турно самостійним, мати свій розум, свою 
волю, свою свідомість, свої почуття, свою 
душу, своє національне „я“». Особливо він 
наполягав на праві українців мати своє на-
ціональне ім’я, а не вживати накинуті зовні 
дефініції на кшталт «малороси», «новоро-
си» і т. п. Подібні заяви були дуже типовими 
для тогочасної української національно-де-
мократичної думки. 

В іншій статті Б. Комаров критикував 
одеські просвітницькі організації за безді-
яльність і закликав їх «у добу загрози вдих-
нути живу душу в нашу стареньку одеську 
„Просвіту“», яка «з 1906 року відіграла ве-
лику роль у житті одеського українського 
громадянства, виховуючи вірних оборонців 
для захисту рідної культури та несучи ідею 
національного відродження серед широких 
кіл. Щиро і непохитно сповняла вона свої 
завдання. Вічна подяка та пошана старій 
одеській „Просвіті“, яка перша вивела укра-
їнську справу в Одесі на ширший шлях!».

У надзвичайно важкому для української 
громади 1919 році Б. Комаров був дирек-
тором Другої української гімназії (чер-
вень-серпень). У червні  він розпочав публі-
кації мовно-лінгвістичного спрямування, 
які були  надзвичайно важливі для розвитку 
української культури. Саме тоді Богдан Ми-
хайлович видав перший випуск «Короткого 
російсько-українського словника термінів 
природознавства». З приходом в Одесу де-
нікінської армії у серпні Богдан Михайло-
вич не мав можливості працювати в укра-
їномовних закладах. Тому він викладав 
лише у млинарно-технічній та комерційній 
школах, жіночих гімназіях. 

З остаточним приходом більшовиків Б. 
Комаров повернувся до праці на ниві укра-
їнського відродження вже в інших суспіль-
но-політичних умовах, ніж у 1917-1918 рр. 
У 1920 році він взяв активну участь у про-
цесі розбудови нової школи, намагаючись 
надати їй українського обличчя. Він був 
головою предметної комісії з вироблення 
програм природознавства в трудовій шко-
лі, читав курс природознавства на курсах 
підготовки вчителів для боротьби з непись-
менністю. Зрештою, Б. Комаров вперше 
отримав можливість розпочати кар’єру ви-
кладача вищої школи в Одеському інституті 
народної освіти. Протягом 1920-1924-х та 
1929-1931-х рр. він читав курс біології на 

робітничому факультеті та факультеті соці-
ального виховання. Богдан Михайлович був 
одним з небагатьох послідовно україномов-
них викладачів. Як і раніше, Б.М. Комаров 
намагався зробити свій внесок у важливу 
справу забезпечення школи україномовни-
ми підручниками. Він продовжив роботу 
над словником природничої термінології 
і номенклатури. На 1923 році із заплано-
ваних 24 відділів з 15 тис. термінів та назв  
було завершено роботу над 15 відділами з 
7800 термінів та назв. Згодом Б. Комаров 
підготував видання до друку, однак воно так 
і не побачило світ. Українською мовою він 
переклав працю М. Фарадея «Хімія свіч-
ки», підготував низку оригінальних статей 
українською мовою, де популяризував  при-
родничі науки. У 1922 році українською та 
російською мовами в Одесі було видано 
його працю «Що можна зробити і показати 
в школі з ботаніки». 

На важливий напрямок діяльності Б. Ко-
марова у 1920-х рр. перетворились бібліо-
текознавство та бібліографія. У липні 1920 
року він був призначений помічником за-
відувача Одеської української державної 
бібліотеки (УДБ) ім. Т.Г. Шевченка, а навес-
ні 1921-го – її завідувачем. Передумовою 
звернення науковця до бібліотечної справи 
було передусім те, що після смерті батька 
він успадкував його великий архів та біблі-
отеку. Батько ж прищепив синові любов до 
книги. Вже наприкінці свого довгого життя 
Богдан Михайлович згадував, що «у своїх 
нечисленних працях з української бібліо-
графії я намагався йти за настановами мого 
батька М.Ф. Комарова, основоположника 
української бібліографії».

Зокрема, у 1928 році Б. Комаров підготу-
вав друге видання бібліографічного покаж-
чика літературної діяльності М. Комарова. 
У 1920-х рр. Борис Михайлович разом з 
іншими одеськими науковцями упорядко-
вував та опрацьовував матеріали архіву та 
бібліотеки і намагався видати деякі мате-
ріали. Завдяки старанням Б.М. Комарова, 
єдина в місті українська бібліотека швидко 
перетворилася на помітне явище громад-
ського життя, один з нечисленних осередків 
живої української культури. 27 жовтня 1925 
року УДБ була перевезена до нового при-
міщення в Інвалідному провулку, буд. № 
5, де було засновано Товариство прихиль-
ників УДБ. У грудні 1925 року Б. Комаров 
був делегатом першої конференції науко-
вих бібліотек України. У 1930 році Україн-
ська державна бібліотека була об’єднана з 
Одеською державною. З книжок колишньої 
УДБ було створено відділ «Україніка». Ко-
лишній директор УДБ так підсумував робо-
ту: «За ці десять років УДБ своє завдання 
виконала. Вона зібрала до купи майже всі 
громадські й приватні українські бібліоте-
ки, які існували в Одесі до революції і на 
початку 1920-х років, поповнила ці збирач-
ки великою кількістю нових українських 
книжок й чимало зробила в справі просу-
нення української книжки в ширші маси. 
Майбутній історик десь певно зважить ту 
велику ролю, що її відограла була УДБ у 
процесі українізації Одеси взагалі, а зокре-
ма – українізації одеської школи, учитель-
ства та професури». 

15 травня 1925 року в Одесі було засно-
вано Українське бібліографічне товариство. 
Воно мало яскраву українську національну 
ідеологію, було сконцентроване передусім 
на вивченні української книги та культури 
загалом.

Василь Вельможко,
член Національної 

спілки краєзнавців України

Славетний нащадок засновника одеської «Просвіти»
Михайла Комарова



Здоров’я нації та національні страви 15№(01) 239,
січень 2022

24 січня 2022 року – Міжнародний День освіти, 
який був вперше проголошений у 2018 році Орга-
нізацією Об’єднаних Націй для відзначення ролі 
освіти у справі миру та розвитку. Про те, наскільки 
велику роль грає освіта в житті людини йдеться 
у матеріалі «Голосу Америки». Зокрема, важливо 
знати про причини, чому навчатися й здобувати 
нові знання є вкрай необхідним і важливим.

Перша. Освіта дає знання, а знання – це, дійс-
но, сила

Знання забезпечують надійну платформу, кори-
стуючись якою ви можете оцінити свої здібності 
у тій чи іншій галузі, а відтак – сформувати нави-
чки, які потенційно приведуть вас до професійно-
го успіху. Особливо це стає важливо з віком, коли 
у результаті практичної діяльності ми маємо вже 
сформовані навички та діємо за завченими пара-
дигмами, закладеними почасти ще в юності, під 
час здобуття першої освіти. Проте світ навколо нас 
змінюється і ми просто зобов’язані змінюватись і 
застосовувати плоди людського прогресу.

Друга. Результати освіти дають можливість 
ухвалювати кращі, більш обґрунтовані рішен-
ня

Отримана під час навчання нова інформація за-
безпечує можливість ухвалювати обґрунтовані рі-
шення. Дуже часто ці рішення лідерам та керівни-
кам доводиться ухвалювати швидко, за відсутності 
всієї критично важливої інформації, а вагу вони 

можуть мати величезну не лише для людини, яка 
їх ухвалює, а й групи людей чи цілої нації.

Третя. Освіта допомагає розвивати емоційний 
інтелект і рятувати від обману

Ключовим для досягнення успіху в житті є здат-
ність висловлювати і контролювати свої емоції та 
розуміти, інтерпретувати й реагувати на емоції 
інших людей. Психологи називають це емоцій-
ним інтелектом (EI). Розуміння психології людей, 
вміння комунікувати та переконувати, знання за-
конів, правил та норм допомагає уникати проблем 
та, якщо вони виникли, легше знаходити шляхи їх 
вирішення.

Четверта. Освіта підвищує впевненість у собі
Освіта забезпечує впевненість у формулюванні 

та висловленні власних думок, позицій, ідей.
П’ята. Освіта є важливою підвалиною здоро-

вого і мирного суспільства
Освіта значною мірою впливає на наше знання 

того, що є правильним та неправильним, посилює 
наш моральний компас – розуміння того, що є мо-
рально і етично прийнятним.

Освіта також сприяє зниженню рівня злочинно-
сті у суспільстві. За статистикою, більшість кримі-
нальних злочинів, включаючи розбій, крадіжки та 
інші протизаконні дії, здійснюється малоосвічени-
ми людьми. 

Шоста. Освіта сприяє задоволенню особистих 
амбіцій, зростанню самоповаги та забезпеченню 
фінансової стабільності

У житті може настати момент, коли ви не будете 
задоволені своєю роботою, і захочете кар’єрного 
зростання або переходу на іншу роботу. Вища ака-
демічна кваліфікація розширює вибір під час пошу-
ку нової роботи, у тому числі із вищою оплатою. А 
це, у свою чергу, допоможе підвищити і самоповагу, 
бо підтвердить, що ви менше залежите від обставин. 

Сьома. Освіта – це самовдосконалення
Гарна освіта дає вам можливість зробити себе 

сильним, щоб керувати будь-якою ситуацією. Вона 
тримає вас у курсі норм та правил суспільства, в яко-
му ви живете, а також дає вам можливість вимагати 
від тих, хто має владу, виправити своє недбальство 
чи промахи.
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14 січня 2019 року у багатьох країнах ознаме-
нувалося першим святкуванням Всесвітнього 
дня логіки.

Розум, свідомість та мислення визначають уні-
кальність людини та складають основу логіки. 
Від початку історії людства багато цивілізацій 
вивчали здатність особистості логічно мислити. 
Та громадськість мало поінформована про зна-
чущість логіки.

Заради привернення уваги наукових товариств 
та ширшого усвідомлення світової спільноти 
щодо важливості логіки як науки, яка вивчає 
принципи мислення та її ролі у різних галузях 
науки й практиці, щорічно відзначають День 
логіки. Нині цю подію відзначають професійні 
осередки у понад 30 країнах світу.

Людина, яка мислить логічно, завжди знайде 
вихід з будь-якого тупика. Правильне осмислен-
ня ситуації дозволить швидко визначити корінь 
проблеми, а потім продумати план дій. 

Якщо об’єднати логіку і мислення, то ми от-
римаємо процес, де застосовуються логічні кон-
струкції. Коли такий процес запускається в дію, 
то людина отримує точні об’єктивні знання і 
робить певні висновки, в тому числі й формаль-
ні. Якщо об’єднати логіку та мислення, то ми 
отримаємо процес, де застосовуються логічні 
конструкції. Коли такий процес урухомлюється, 
то людина отримує точні об’єктивні знання і ро-
бить певні висновки, в тому числі й формальні. 

Способи розвитку логічного мислення
Розвивати логічне мислення чи ні? Звичайно, 

логічне мислення однозначно потрібно розви-

вати, щоб навчитися правильно мислити. Ба-
гато людей люблять різні мозкові штурми. І це 
правильний підхід до життя. Деякі думають, що 
логічні ланцюжки, які виникають у нас в голові 
– природний процес. Звичайно, це не так. Даний 
процес може бути досить повільним, якщо у лю-
дини не розвинене логічне мислення.

При досягненні вміння вести правильний 
аналіз ви отримаєте великі переваги. Усі ваші 
проблеми, що виникли на життєвому шляху, 
вирішуватимуться набагато швидше. Це можна 
побачити на прикладі відомих людей або тих, 
хто досяг у своєму житті дуже значних результа-
тів у бізнесі, політиці й т. д. Крім того, недарма 
психологи розробляють дедалі новіші й ефек-
тивніші методи, які допомагають розвивати не 
лише мислення в цілому, але й логіку.

Серед цих заходів можуть бути майстер-класи, 
різноманітні ігри, читання спеціальної літерату-
ри, вивчення мов. Отже, розглянемо найбільш 
відомі та перевірені способи.

Грайте в слова 
Є гра під назвою «Міста». Гравець називає 

будь-яке місто, яке знає. Наступна людина по-
винна продовжити гру, назвавши місто, яке 
починатиметься з останньої літери раніше ви-
мовленого міста. А ще можна вибрати слово, а 
потім спробувати використовувати букви з цьо-
го слова, щоб скласти нове. Крім того, для роз-
витку логіки дуже корисні такі головоломки, як 
«Кубик Рубіка» або збирання різних картинок з 
пазлів.
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Здоровий раціон значною мірою замінить хірурга.
Мільйони людей страждають на серцево-судинні захворювання, і будь-

який пацієнт хотів би почистити судини за допомогою чудодійної крапе-
льниці чи пігулки.

«На жаль, почистити судини не можна ані таблеткою, ані крапельницею, 
ані навіть щіткою-йоржиком! Сучасна медицина пропонує лише хірургіч-
ні методи. Почистити судини може ендоваскулярний або серцево-судин-
ний хірург», – пояснює лікар-кардіолог Наталія Іванюк.

Проте вона пропонує вихід: за допомогою здорового раціону та корис-
них продуктів ми можемо припинити забруднювати судини й покращити 
якість свого життя. Кардіолог радить вже завтра додати до свого раціону 
такі продукти.

Риба. У м’ясі риби містяться жирні кислоти Омега-3, які сприяють очи-
щенню кровоносних судин, захищають організм від атеросклерозу, запо-
бігають інфаркту міокарда/появі тромбів і нормалізують тиск. Доведено, 
що якщо їсти морську рибу хоча б один раз на 7 днів (а краще – частіше), 
то ризик виникнення інфаркту зменшується більш ніж у два рази, а ін-
сульту – на 22%.

Оливкова олія. Вживання якісної оливкової олії запобігає утворенню 
холестеринових бляшок у кровоносних судинах та сприяє оздоровленню 
серцево-судинної системи.

Шпинат. Листя цього зеленого овоча має унікальні оздоровчі власти-
вості. Шпинат захищає організм від можливого розвитку атеросклерозу.

Яблука. У яблуках міститься безліч цінних вітамінів та мікроелементів. 
З позиції здоров’я серцево-судинної системи можна назвати найважли-
вішими флавоноїди та пектин. Флавоноїди на 50% знижують розвиток 
захворювань серцево-судинної системи, а пектин очищає стінки судин від 
«поганого» холестерину.

Горіхи. Мононенасичені жири та жирні кислоти Омега-3, що містяться 
у горіхах, підтримують ідеальний внутрішній просвіт судин.

Авокадо. Цей фрукт здатний запобігти розвитку захворювань судин та 
серця, насичує організм вітамінами С, Е, В6, Омега-3, фолієвою кисло-
тою, міддю. Вживання всього лише одного авокадо на тиждень продов-
жує молодість та покращує самопочуття.

Вживайте більше корисних продуктів та отримуйте максимум задово-
лення від життя, радить Наталія Іванюк.
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Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі роз-
винутих країн – рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки.

Про це та інші особливості того, як ми презентуємо себе у Facebook, 
Instagram та інших соціальних платформах, DW поговорила зі співро-
бітницею Роттердамського університету, уродженкою України Дарією 
Колесник. Її спільне з колегами дослідження опублікував у листопаді 
журнал з психології Psychological Science, що виходить друком у США. 
Дослідження було проведене у 25 країнах, серед яких Нідерланди, Росія, 
Польща, Китай, Індія та ін. Україна не увійшла до цього переліку.

«Ми змогли визначити відсоток тих, хто обманює в соціальних мере-
жах. Але важливо зазначити, що це стосується лише тих аспектів, які 
ми досліджували: особисті здобутки, кар’єра, дохід, зовнішність, вік. Ми 
виявили великі відмінності – від 5% у Нідерландах до майже 50% у де-
яких азійських країнах: Китай, Індія, Таїланд», – зазначила дослідниця.

Респонденти зізналися, що вони щонайменше один раз брехали у со-
цмережах. Дослідники  припускають, що це може бути пов’язане із куль-
турними відмінностями. Крім того, чим менше розвинена країна, тим 
більше люди обманюють у соцмережах.  

У всіх країнах жителі більше говорять неправду про зовнішність та 
менше про доходи. В Австралії ж навпаки: там люди набагато більше 
кажуть неправду про доходи. 

Науковці також говорять, що чим старші люди, тим правдивіше вони 
пишуть про себе в соцмережах.  З чим це пов’язано – невідомо, але деякі 
вчені кажуть, що з віком люди стають більш самодостатніми та не на-
стільки потребують соціального схвалення, як в юному віці.

Про що брешуть найбільше? Вік, зовнішність, робота? Науковці гово-
рять, що  це залежить від країни.  

Хочете бути успішними – вчіться!
 Сім причин, чому важливо навчатись

Кардіолог розповідає, як 
чистити судини

Чоловіки та жінки брешуть у 
соцмережах по-різному: хто та 

про що не говорить правди

Логічне мислення: навіщо потрібне, як його 
розвивати і чому корисна «гра в слова»
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МІГРАЦІЯ

23 лютого – День вшанування об-
разу Божої Матері «Вогневидна». 
Молитва перед іконою має своє 
значення і силу особливо в цей 

день. Вважається, що ця ікона за-
хищає від хвороб, кровопролиття 
і війн.
Їй прийнято молитися за здоров’я 

і збереження життя захисників 
та воїнів. Тому до цієї ікони звер-
таються матері й сестри військо-
вослужбовців. Вони моляться за 
якнайшвидше припинення будь-
яких війн і повернення додому си-
нів та братів живими, здоровими.
У самій назві цієї ікони відобража-
ється її особливість – лик Пресвя-
тої Діви постає в вогненно-черво-
них тонах, символізуючи пролиту 
на хресті кров Христа в ім’я спо-
кутування людських гріхів. Голо-
ву Богоматері покриває червона 
хустка, і все полотно ікони немов 
палає від кривавих фарб. Богоро-
диця на іконі «Вогневидна» зобра-
жена одна, без немовляти Ісуса, 
її руки немов звільнені для того, 

щоб прийняти в свої обійми і захи-
стити кожного з нас від усіх бід та 
нещасть.
Яким би не був лик Божої Матері 
на іконі, як би вона не називалася 
і який би сенс не несла, ми моли-
мося не іконі, а образу Богоматері. 
Тому перед будь-яким зображен-
ням Пресвятої Богородиці, в тому 
числі і перед іконою «Вогневид-
на», можна просити допомоги й 
захисту від негараздів. Головне, 
щоб молитва була щирою та йшла 
від душі.
Перед іконою «Вогневидна» мож-
на читати будь-яку молитву, при-
свячену Пресвятій Богородиці, 
оскільки спеціальної молитви 
немає.

Питання до кросворда
За горизонталлю:
2. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт та Мозель. 6. 
Водний потік, що живиться із джерела або від стоку атмосферних опадів і тече по 
видовжених зниженнях рельєфу від верхів’я до гирла. 10. Велика хижа неотруй-
на змія. 12. Велика хижа морська риба. 15. Верхній жіночий одяг у вигляді довгої 
корсетки. 17. Річка на території Німеччини, права притока Рейну. 18. Штат у США. 
20. Об’єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з 
лютого 1958-го по вересень 1961 року. 21. Гусенична або колісна самохідна машина 
для переміщення та приведення в дію сільськогосподарських та інших знарядь. 23. 
Городня рослина родини хрестоцвітих, листя якої використовують для виготовлення 
різних страв. 25. Слово, що додається до імен знатних чоловіків в Іспанії. 26. Австра-
лійський страус. 28. Естонець (заст.). 29. Грошова одиниця Албанії. 30. Група, що 
виконує в угрупованні живих істот спеціальні функції (біол.). 32. Муніципалітет у 
Франції, у регіоні Овернь (департамент Канталь). 34. «... тато – герой» (французька 
кінокомедія 1991 року за участю Жерара Депардьє). 35. Дорогоцінний камінь – ал-
маз, штучно огранений та відшліфований. 37. Здатність триматися і пересуватися в 
повітрі (поет.). 39. Майстер, висококласний спеціаліст. 40. Геометрична фігура, утво-
рена двома лініями, що виходять з однієї точки. 41. Представник народності іран-
ської мовної групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 43. Одна із складових 
назв звуків. 44. Поміст із похилою дошкою, укріпленою на підвищенні для лектора, 
викладача або промовця. 45. Хімічний елемент, що належить до VII групи періодич-
ної системи, який з металами утворює солі. 46. Автоблокування. 47. Муніципалітет 
у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон (департамент Східні Піренеї). 49. Нова еко-
номічна політика – економічні заходи радянського уряду у 1921 1929 рр., спрямовані 
на часткове роздержавлення підприємств для виходу з економічної кризи. 50. Сім-
надцята літера грецької абетки. 51. Стиль популярної музики, що характеризується 
чітким ритмом, застосуванням електромузичних та ударних інструментів. 53. Спи-
сок, перелік чого-небудь. 56. Представник північнофракійських племен, які заселяли 
місцевість від Дунаю до Карпат. 57. У релігії давніх єгиптян – богиня неба, дружина 

бога землі Геба. 59. Представниця самодійського автохтонного народу на півночі 
Євразії (Росія). 60. Найбільший морський ссавець, схожий на рибу. 62. Трав’яниста 
рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома вико-
ристовується як сировина у легкій промисловості. 64. Назва групи природних біту-
мів (мальти, асфальти, асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання в 
зоні виходів легких метанових і нафтенових нафт. 65. Плівкотворний розчин смол 
або ефірів целюлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають поверхню для її 
збереження і блиску. 67. Повага, шана. 70. Жінка, яка є послідовницею унії. 73. Група 
довгохвостих папуг. 74. Наукова праця, де докладно розглянуто якесь конкретне пи-
тання чи окрему проблему. 76. Асоціація українських банків. 77. Спресована пудра 
різних відтінків, що використовується для декоративної косметики. 79. Держава на 
південному заході Азії. 80. ... Кареніна. 81. Президент США з 1909-го до 1913 року. 
82. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності.
За вертикаллю:
1. Те саме, що вир. 2. Позасистемна одиниця електричного заряду. 3. Жак-... Кусто 
(французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор 
великої кількості книг та фільмів, першовідкривач). 4. Примітивне знаряддя для 
оранки землі. 5. У рослини – комплекс тканин, що ними органічні речовини пере-
міщуються від листків до коріння. 6. Віконне дерев’яне сплетіння. 7. Загальна наз-
ва киргизької інструментальної музики усної традиції. 8. Згідно з євангельськими 
переказами, – кожен із дванадцяти учнів Христа, яких він послав проповідувати 
своє вчення. 9. ... Шевченко. 11. Безглузді примхи, капризи (розм.). 13. Закритий з 
усіх боків чотириколісний кінний повіз на ресорах. 14. Лакей. 16. Той, хто здійснює 
смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 18. Академія технологічних 
наук. 19. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 22. Кухар на 
кораблі. 24. Ударно-спусковий механізм. 27. Ласкаве називання матері й звертання 
до неї. 29. Столиця Португалії. 30. Французьке авто. 31. Військово-політичне угрупу-
вання, основними членами якого були Велика Британія, Франція та Росія, створене 
в 1904-1907 рр. 33. Стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів 
наукового дослідження, змісту книги і т. ін. 34. «... Чудра» (перший друкований твір 
Максима Горького). 35. Майстер, що робить дудки. 36. Металева плита на друкар-
ському верстаті, на якій установлюють друкарську форму. 38. «... на майдані Конґо» 
(українська музична група). 40. Візницький однокінний екіпаж в Англії. 42. Верхній 
кінець щогли або стеньги (на судні). 48. Дуже короткий, вище за коліна жіночий одяг 
(спідниця, сукня, пальто). 52. Слухач курсів. 54. Позасистемна одиниця площі. 55. 
Складні, тяжкі обставини, труднощі. 56. Письмова робота, вправа для засвоєння або 
перевірки грамотності, що полягає в записуванні тексту, який диктується. 58. Зразок, 
модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ. 
60. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. 
е.). 61. Витрачання, розтрачання. 63. Партія гри в тенісі та деяких інших спортивних 
іграх. 65. У Литві – грошова одиниця, що дорівнює 100 центам. 66. Приміщення 
для продажу або зберігання зерна та борошна. 68. Індіанське плем’я. 69. П’ятий за 
величиною острів у Середземному морі й найбільший острів Греції. 71. Місто та 
муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та депар-
таменту Атлантична Луара. 72. Американський філософ та історик науки, один з 
лідерів сучасної постпозитивістської філософії науки. 75. Свійська тварина родини 
котячих, що знищує мишей і щурів. 78. Друг Віні Пуха. 80. Автомат Калашникова.
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Лев. Лютий стане справжнім місяцем кохан-
ня для Левів. Самотні Леви зустрінуть своє 
палке кохання, а Леви у стосунках досягнуть 
гармонії та щастя, яких так бракувало доте-
пер. У лютому Леви можуть сміливо плану-
вати поїздки та не боятися приймати важливі 
рішення.

Діва. На вас у лютому чекають цікаві викли-
ки: нові проєкти та завдання за місцем роботи, 
перспективні подорожі. Зверніть увагу на своє 
здоров’я. Стосунки з партнером допоможе на-
лагодити чесність та відкритість: не замовчуйте 
своє невдоволення, відкрито розповідайте про 
свої почуття.

Скорпіон. Настав час нарешті почути себе 
та свої бажання: поїхати у відпустку, провести 
романтичні вихідні, побути з сім’єю або ж з 
головою зануритися у робочий процес. Голов-
не, щоб це давало задоволення, тоді віддача 
буде 100%. 

Стрілець.У лютому настав час зануритися у 
робочі справи. У Стрільців будуть успішними 
робочі поїздки та перемовини з партнерами. А 
ось в особистому житті можливий певний дис-
баланс. Тому варто приділяти більше уваги своїм 
стосункам і обговорювати їх з партнером. 

Козеріг. Козероги у лютому перебуватимуть в 
гармонії з собою та з навколишнім світом. Їх буде 
важко вивести з рівноваги і все у них виходитиме 
якнайкраще. Лютий – місяць кохання, і в цьому 
питанні у Козерогів теж все буде добре, тихо та 
спокійно.

Водолій. На Водоліїв у лютому чекає сплеск 
бурхливих почуттів: від неймовірного кохан-
ня до розчарування у партнері та навколиш-
ньому світі. Тому варто заспокоїтися і спробу-
вати тверезо оцінити ситуацію. Можливо, все 
не так, як здається на перший погляд?

Риби. Рибам лютий принесе багато випробу-
вань, але наприкінці місяця все складеться як-
найкраще. Нарешті стануть більш реальними 
кар’єрні перспективи. Також стане зрозуміло, 
що треба зробити, щоб підтягнути здоров’я. 

Відповіді до кросворда
За горизонталлю:
2. Фієр. 6. Ріка. 10. Удав. 12. Акула. 15. Юпка. 17. Рур. 18. Алабама. 20. Оар. 21. Трактор. 23. Капуста. 25. Дон. 26. 
Ему. 28. Ест. 29. Лек. 30. Стаза. 32. Мор. 34. Мій. 35. Діамант. 37. Лет. 39. Ас. 40. Кут. 41. Тат. 43. Фа. 44. Кафедра. 
45. Галоген. 46. Аб. 47. Бао. 49. Неп. 50. Ро. 51. Рок. 53. Регістр. 56. Дак. 57. Нут. 59. Ненка. 60. Кит. 62. Рис. 64. 
Кір. 65. Лак. 67. Респект. 70. Уніатка. 73. Ара. 74. Трактат. 76. Ауб. 77. Тіні. 79. Іріан. 80. Анна. 81. Тафт. 82. Такт.
За вертикаллю:
1. Нурта. 2. Фарадей. 3. Ів. 4. Рало. 5. Луб. 6. Рама. 7. Кю. 8. Апостол. 9. Тарас. 11. Дур. 13. Карета. 14. Лакуза. 
16. Кат. 18. Атн. 19. Апе. 22. Кок. 24. Усм. 27. Мама. 29. Лісабон. 30. Сітроен. 31. Антанта. 33. Реферат. 34. Ма-
кар. 35. Дудар. 36. Талер. 38. Танок. 40. Кеб. 42. Топ. 48. Міні. 52. Курсант. 54. Гектар. 55. Скрута. 56. Диктант. 
58. Тип. 60. Каа. 61. Трата. 63. Сет. 65. Літ. 66. Лабаз. 68. Ері. 69. Кріт. 71. Нант. 72. Кун. 75. Кіт. 78. Іа. 80. Ак.

Овен. Для Овнів лютий принесе успіх в осо-
бистому житті. Якщо ви у парі, то стосунки 
з партнером будуть особливо гармонійними. 
Самотні Овни мають шанс знайти своє щастя 
саме у лютому. Головне – не пропустіть його!

Телець. Тільці у лютому зможуть ефективно 
поєднувати особисте та професійне життя. На 
вас чекає цікава романтична пригода. Голов-
не – бути відкритими для пропозицій і нових 
перспектив. 

Близнюки. Лютий для Близнюків стане про-
довженням місяця пригод. Проте, на про-
тивагу січню, вони вже не матимуть такого 
авантюрного забарвлення, а радше одержать 
конкретний напрямок і приведуть до успіху.

Рак.Ракам лютий принесе фінансову 
стабільність і можливість реалізуватися в 
нових цікавих проєктах. А ось в особисто-
му житті буде певна нестабільність, і варто 
проявити більше ініціативи, щоб зберегти 
баланс між особистим та професійним.

Ваги. Для Терезів рік почався доволі вдало, і в 
лютому ця тенденція зберігатиметься. Продо-
вжуйте бути ініціативними, не відмовляйтеся від 
цікавої практичної роботи. Відкрито говоріть про 
своє кохання, і друга половинка відповість вам 
увагою.

Свято ікони Божої Матері «Вогневидна»

КРОСВОРД


